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 ةسدقملا ةيتيسمل 4 ةبتعلا - ةسدقملا ءالبرك :قارعلا

 517114515 :بفتاه - ةيفافتلاو ةيركفلا نوؤشلا مسق

 جا اننا دسم دجتنس |رلخ , ههرنح

 1انتشن]: ةقكا مر هتف طتلطب ه5 ةدق- نط . تدنن

 ءاهيتلكرظت ةهجو نه ربعت بنتكلا ذه يف ةروكنشملا ءارآلاو رطشألا نإ هيجنت

 ةسدقملا ةينيسملا ةبتعلا رظن ةيجو نع ةرورض لاب ربعت الو

 : 101١-١450 ةنسل ةيقارعلا ةفاقثلا ةرازو قئاثولاو بتكلاراد #عاديالا مقر :

ْ 1 118 8280.136 : 
 : .فلؤم--نيسح ميحر .ءكرابم :

 : "ةينعلا :قارعلا): ءةايرك ا لوألا ةعيطلا © كرايم نيتك ميعر فيلأت) مالطلا ايلغ ءارفزلا ةزيس ملاعم
 : ١7١” / ١547 .ثوحبلاو تاساردلا ةبعش ,ةيفاقثلاو ةيركفلا نوؤشلا مسق .ةسدقملا ةينيسحلا :
1 : 
 : ةبعش) ء(518 ؛ةيفاقثلاو ةيركفلا نوؤشلا مسق) .(١1؟ ؛ ةسدقملا ةينيسحلا ةبتعلا) -- .دلجم ؟ :

 : .(118 ؛ ثوحبلاو تاساردلا :

 ةيفارغويلبب عجارم نمضتي :
 : ؟1ا-197؟-568ه-.5-57 :كمدر :

 : مالسلا مهلع لوسرلا تيب لهأ ١. ةريس-- .ةرجهلل ١١ - ةرجبلا لبق 8 ء(اهيلع هللا مالس) ءارهزلا ةمطاف : ١.
 : ةيركفلا نوؤشلا مسق .(قارعلا ءءالبرك) ةسدقملا ةينيسحلا ةبتعلا .أ .مجارت-(ةيمامإلا ةعيشلا)

 : ناونعلا .ب ةردصم ةبج - ثوحبلاو تاساردلا ةبعش .ةيفاقثلاو

 ةيفاقثلاو ةيركفلا نوؤشلا مسقل ةعبانتلا تامولعم لا مظن ةبعش ةرشنلا لبق ةسرهفلا تمن

 قات ل .ةسدقملا ةينيسحلا ةبتعلا شل
 ٠
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 قادم

 ةثدحملاو ةثدحملا

 دّمحم ءايصوأ ْنِإ) فيرشلا ثيدحلا يف ءاج :يحيرطلا نيدلا رخف خيشلا هيقفلا لاق

 ريغ نم مالسلا هيلع ليئربج مهيفو ةكئالملا مهثّدحت يأ (نوَّدحم مالسلا مهيلعو هيلع

 .2©(ةميلعلا ةثّدحملا اهتيأ» مالسلا اهيلع ةمطاف فصو يف هنمو ...ةنياعم

 اهيبأ دعب اهيلع طبهت ةكئالملا تناك دقف «ةثّدحم مالسلا اهيلع ءارهزلا نوك اَمأ :لوقأ

 هيلع نينمؤملا ريمأ تربخأف نوكيس اهب اهربختو اهيّلستف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ,"”مالسلا اهيلع ةمطاف فحصم ىعدُي ًاباتك كلذ نم تبثأ ىتح هنّودف كلذب مالسلا

 ءيش هيف سيلو «ةدحاو ةّينآرق ةيآ - مالسلا مهيلع تيبلا لهأ لوقي امك - هيف سيل هنكل

 ةمطاف ءارهزلا ةيرذ يف نوكيس ام رابخأو كلميس نم رابخأ هيف لب «مارحلاو لالخلا نم

 .مالسلا اهيلع

 لك ىلعو مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع لّزتتت ةكئاللملاَّنأ ةقيقح ميركلا نآرقلا نّيب دقلو

 هللا اك اولاق كيرلا تإ#9 :ىلاعت لاق ؛ةجردلا هذه ىلإ ىلاعت هللا نم برقلا يف لصي نم

 ميرمل تلّثمت ةكئالملا َّنأ ةحيرص تايآ يف درو لب ؛4ُةكحتالَمْلا ُمهْيَلَع لركن اوُماََتسا مث

 تيبلا لهأ نع درو دقو ؛#اًيوَس اَرَشَب اهل َلتَمَتْف# :ىلاعت هلوق يف «مالسلا اهيلع ةقيّدصلا
 للا لايزال اا يرام دعا دان ا اير وار نور ماعلا ميلا

 َّنأل ةئّدحم ةمطاف تيّمُس (َّنِإ» :لاق ِهَّنأ مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع درو دقف ؛هلآو

 نام كش ميرم يدانت امك اهيدانتف ءامسلا نم طبب# تناك ةكئالملا

 .(ثدح) باب 2545 :7 نيرحبلا عمجم )١(

 .17حر/ يسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب :رظنا (0)

 .7// :57 راونألا راحب (")

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «
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 ءاسن ةديس مالّسلا اهيلع ةمطاف» :هلوق هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يور امك

 كلم فلأ نوعبس اهيلع مّلسيف اهبارحم يف موقتل اَّئِإو ءنيرخآلاو نيلوألا نم نيملاعلا

 هللا نإ# «ةمطاف اي :نولوقيف ميرم ةكئالملا هب تدان اب اهنودانيو «نيبرقملا ةكئالملا نم

 ةريثك تاياور تدرو دقو .©”«نيِيَلاعْلا ٍءاسن ىلَع ٍفلافطْصاَو ٍفلَرهَطَو ٍبتلافطصا

 تناك مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ - باتكلا اذه نم سداسلا لصفلا يف اهضعب اندروأ -

 نأش كلذ يف اهنأش «ةكئالملا هب طبهت ىلاعت هللا دنع نم ًاقزر هيف دجتف بارحملا لخدت

 .مالسلا اهيلع نارمع ةنبا ميرم

 امه ةيوبنلا ةّنسلاو ميركلا نآرقلا َّنأ نّيبلا نم َّنإف «ةثّدحم مالسلا اهيلع اهنوك امأو

 نيدلل ةيميرعتلا قانماوةيزكفلا نيتمألا يلف مهلتسُت ناذللا ناّيعيرشتلا ناردصملا

 راثدنالا نم زيزعلا هباتك ظفحب ىلاعتو هناحبس ةّزعلا ّبر لمكت دقلو .يمالسإلا

 ةديس مهنيب نمو - مالسلا مهيلع تيبلا لهأل ناك دقف ةّيوبنلا ةئسلا امأ .فيرحتلاو

 ىعس امنيب ؛اهتياعرو اهنيودتو اهظفح يف مهملا رودلا - مالسلا اهيلع ةمطاف ءاسنلا

 ىرج ام قارحإو وحم يف اودهاج لب «ةيوبنلا ةنسلا نيودت عنم يف - لباقملا يف - نورخآ
 |ى !!!ميركلا نآرقلاب ثيداحألا كلت طالتخا نم مهتيشخ ةّجحب «لعفلاب اهنم هنيودت

 اوثدحي الثل هللا دالب يف رفسلاو ةرونملا ةنيدملا نم جورخلا نم ةباحصلا رابك اوعنم منَ

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأب

 ىعسي نيحف ؛ةقيقحلا هذه حاضيإل ةيفاك ةفيرشلا ةئسلا نيودت خيرات يف ةدحاو ةرظن

 كلذ ىعسي مث «ةيهاو ججحب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح ةباتك عنملام فرط

 ورعب ةعدعلا ناكل ىلع رك اةلدتلا عووذك قف تدلارأ اند تطفي ان[ نعي كفرا

 . 1776 :" بوشآ رهش نبال بقانملا
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 نأ دحأ ركني له .هحلاصل - ةّنسلاب ىعدُي ام وأ - ةنسلا نيودت يهو :ًافلس جئاتنلا

 اهتباتك هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دارأ يتلا ةفيحصلا ةباتك نم عنم يناثلا ةفيلخلا

 ركب ابأ َّنِإ مث !!(هللا باتك انّيسح) ةريهشلا هتلوقم لاقو «هدعب نم احلالضل ًاعنم هتّمأ

 ...:(ثيدح يف) مهل لاقو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ثيدح ةباتك نم ةباحصلا عنم

 اوّلحتساف هللا باتك مكنيبو اننيب» اولوقف مكلأس نمف ؛ًائيش هللا لوسر نع اوثّدحت الف

 بتكف «هّبحاصو لبق نم هانب ام متأف يناثلا ةفيلخلا ءاج مث .!!«همارح اومّرحو .هلالح

 نأ ةباحصلل هرمأ ردصأ مث !!هخميلف (ةنسلا نم يأ) هنم ءيش هدنع ناك نم :راصمألل

 !!""باتكلا لهأ ةينمأك ةينمأ :لاق مث «رانلاب اهقرحأف ءبتكلا نم مهيديأ يف ب هوتأي

 اولاقو يرهزلا ىلإ سانلا اوعجرأو «ممل و لحي اى ةنسلا اورّوزف ةيمأ ونب ءاج مث

 اتراصف «نيخيشلا ةّئسب اهطلخو يبنلا ةنس مهل بتكف «ةّئسلاب سانلا ملعأ هَّنأ هنع

 نب حلاص ينربخأ رمعم انربخأ لاق قازرلا دبع نع دعس نبا دروأ .ةدحاو ةئس

 :لاق .ننسلا بتكن انلقف ملعلا بلطن نحنو يرهزلاو انأ تعمتجا :لاق ناسيك

 :[يرهزلا] لاق مث :لاق .ملسو [هلآو] هيلع هللا لص يبنلا نع ءاج ام انبتكو

 :لاق عنك ولف نيس سنا كدلق لاق بت اف ةناعتسملا ف ءاع اننا يسكت

 ."”تعّيضو حجنأف .بتكأ لو [يرهزلا] بتكف

 وعدملا) هباتك جرختسا هَّنَأِب يراخبلا لثم حّرصي نيح ءرملا بجع يضقني الو

 [ثيداحألا] نم ثيدح فلأ ةئام ظفحي ناك هّنَأو .ثيدح فلأ ةئاتس نم (حيحصلاب

 3 ىلع ةلالد يراخبلا حيرصت يفو .!!"”اهريغ نم ثيدح فلأ يتئامو «حاحصلا

 "70 « 7١ص :يناتسرهشلا يلع ديسلل ثيدحلا نيودت عنم باتك ليصفتلل رظنا ()

 ."41/ :7 ىربكلا تاقبطلا (7)

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «
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 .ةحيحصلا ثيداحألا اهترثك يف قوفت تناك يراخبلا يأر يف ةحيحصلا ريغ ثيداحألا

 امهذب يتلا ةميظعلا دوهجلاو ريبكلا صرحلا - ةلداعملا نم رخآلا بناجلا يف - ظحالنو

 ظفح يف - مالسلا اهيلع لوتبلا ءارهزلا مهتعيلط ينو - مالسلا مهيلع تيبلا لهأ

 اهيبأ ثيداحأ ظفح يف ريبكلا اهماتها ظحلنو «ةفيرشلا ةّيوبنلا ةئسلا نيودتو ةنايصو

 تاياور ىدحإ اهيف ةديرج ىلع ةعله شتفت اهارن ثيحب «هلآو هيلع هللا لص لسرملا
 تاياور مالسلا اهيلع ةثّدحملا ءارهزلا تلقن دقلو .اهتدقف دق نوكت نأ تفاخ ءاهيبأ

 دعب هللا لوسر دعب ةمئألا َّنِإ ثيدحو ؛ءءاسكلا ثيدحو «حوللا ثيدحك «ةمهم ةريثك

 تلقن مالسلا اهيلع اَّنأ امك ؛مخ ريدغ ثيدح ةاور دحأ تناكو «ليئارسإ ينب ءابقن

 هللا لوسر دعب هتمامإو هتيالوو مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ لضف يف ةريثك ثيداحأ

 .هلآو هيلع هللا لص

 ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا

 لضفأو مظعأ نم وهو) :(ةثّدحملا) بقل يف ةيمطافلا صئاصخلا يف يروجكلا لاق

 ةجردلا هذهو .اهيلع هللا تاولص ءارهزلا ةمطاف ءابجنلا ةّمئألا م ةبّيطلا باقلألا

 يهو .مالسلا اهيلع ءارهزلاب ةضاخ ةمامإلاو ةوبنلا ماقم يلت يتلا ةيمانلا ةبترلاو ةيماسلا

 تايانعلاو ةّيبيغلا تاضافإلاب ًادّيؤمو ًامَهَلُم نوكي ماقملاو بقللا اذه بحاص نأ ينعت

 بتارم نم نأ يفاكلا رابخأ نم رهاظلاو .اهتاوصأ عمسيف ةكتالملا هثَّدحت ثيح هةّيناّبرلا

 .نيمآلا حورلا ةنياعمو كلملا توص عامس ةثعبلا لبق ةّوبنلا

 ليئربج ناكو ءثّدحم نم ةثّدحملل دب الو «تئَّدُح يتلا يأ لوعفم مسا :ةثّدحملاو

 اهيلع ءارهزلا ةمطافل ناكو «ةّيكزلا ةمطافو ّيصولاو ّيبنلا نوثّدحي ةكئالملا نم هريغو



 يقتلت ةمطاف تناك :ليئربج فحصم ثيدح يفو .ةكئالملا عم ىصحت ال تاءاقل مالسلا

 ةرصابلا ةساخلاب انايع هدهاشتو (ةضورفملا ةالصلا تاقوأ ًاموي نيعبَسَو ةسمخ ليثزيج

 «نئاك وه امو ناك ام يف رابخألاو ثيداحألا هنم عمستو «ةّيرشبلا ةيؤرلاو ةّيرهاظلا

 :اهتيثرم يف ءاج (ى اهيبأ نامز يف لبق نم هيقتلت تناكو

 ُبجتحم ريخلا ٌلكف َتدِقُف دقف انسنؤي تايآلاب ليئربج ناكو
 27 .(ةميلعلا ةثّدحملا) مالسلا اهيلع اهفاصوأ يف درو دقو

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ءامسأ نم ( ةثّدحملا)

 :لجو زع هللا دنع ءامسأ ةعست مالسلا اهيلع ةمطافل» :مالسلا هيلع هللا دبع وبأ لاق

 ةثّدحملاو «ةيضرملاو «ةيضارلاو «ةيكزلاو :ةرهاطلاو «ةكرابملاو «ةقيدصلاو «ةمطاف

 ."”(ءارهزلاو

 نم يئايصوأو نإ :لاق مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع يلالهلا سيق نب ميلس ىور

 .«نوئّدحم انّذك يدلو

 ؟ءايبنألا الإ ةكئالملا ثّدحت لهو :ركب يبأ نب دّمحمل تلق :ميلس لاق

 ؟ثّدحم الو 4 ينال ٍلوُسَر نم كِلْبَقْنِم ائلَسْرأ اَمَو# :نآرقلا أرقت امأ :لاق

 ةثّدحم ةمطاف تناكو معن» :لاق ؟وه ثَّدح ؛مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ :هل تلق :لاق
 ."”(ةّيبن نكت ملو

 )١( يروجكلل ةيمطافلا صئاصخلا ١:/701.

 .ميلس نع اّلقن 70 ١: يروجكلل ةيمطافلا صئاصخلا (؟)

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «
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 ءيلع نبا ديز نب ىسيع نب دمحم نب رفعج نب قاحسإ نع قودصلا خيشلا ىور

 َّنأل «ةئّدحم مالسلا اهيلع ةمطاف تيمس (َّنإ» :لوقي مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس :لاق

 هللا ةمطاف اي :لوقتف نارمع تنب ميرم يدانت امك اهيدانتف ءامسلا نم طببت تناك ةككالملا

 يعكراو يدجساو كبرل يتنقا ةمطاف اي «نيملاعلا ءاسن ىلع كافطصاو كرهطو كافطصا

 ءاسن ىلع ةلضفملا تسيلأ :ةليل تاذ مهل تلاقف ءانوثدحيو مهثدحتف ؛نيعكارلا عم

 لجو زع هللا َّنَأو ءاهملاع ءاسن ةديس تناك ميرم َّنإ :اولاقف ؟نارمع تنب ميرم نيملاعلا

 20 .«نيرخآلاو نيلّوألا ءاسن ةديسو اهملاعو كملاع ءاسن ةديس ِكلعج

 مالسلا اهيلع ةمطاقف فحصم

 ْنأب مهماهتاو ةعيشلا نم لينلا يف (ةمطاف فحصم) ةيمست تيبلا لهأ ءادعأ لغتسا

 ىقبتو .نآرقلا فيرحتب ةعيشلا اومهّتاو أ فورعملا فحصملا ريغ ًاصاخ (ًافحصم) مه

 سيلو «نآرقلا نم ءيش هيف سيل مالسلا اهيلع ةمطاف فحصم نأ يه ةعطاسلا ةقيقحلا

 ةعضب هب ثدحت ةكئالملا تناك امن ءنوكي ام ملِع هيف لب «مارحلاو لالحلا نم ءيش هيف

 ديدشلا نزحلا ضعب اهنع يّرستف ءاهيبأ لاحترا دعب اهيلستف هلآو هيلع هللا لص لوسرلا

 .تانئاكلا دّيس قارفب اهقحل يذلا

 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مس يل - | ميكو مر

 مهتاعوسوم يف نولقني نآرقلا فيرحتب ةعيشلا نومهّتي نم نأ بجعلا ربثي امو

 نجادلا هلكأ ام اهنم «ةريثك ةّينآرق تايآ (عايض)و (طوقس) نع ةرثاكتم تاياور ةيثيدحلا

 روسلا ضعب نم طقس ام اهنمو «'"''هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافوب اولغشنا نيح

 .ةثّدحملا ىنعم ثيدح 28١ ص :ةمامإلا لئالد ؛١ح/ 187 ١: عيارشلا للع 8 )١(
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 دهن
 (9!!هفحصم يف اهتبثُي ناك ةباحصلا ضعب نأ اومعز روس اهنمو «"0ةليوطلا

 نع «نامثع نب دامح نع هدانسإب ينيلكلا نع راونآلا راحب يف يسلجملا ةمالعلا جرخأ

 ةمطاف ىلع لخد هلآو هيلع هللا ىلص هّيبن ضبق امل هللا َّنإ) :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ

 لس ًاكلم اهيلإ لسرأف لجو زع هللا الإ هملعي ال ام نزحلا نم هتافو نم مالسلا اهيلع

 كلذب تسسحأ اذإ :اهل لاقف «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلإ كلذ تكشف ءاهثدحيو اهمغ

 لك بتكي مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لعجو كلذ هتملعأف «يل يلوق توصلا ٍتعمسو

 .""(نوكي ام ملع هيف نكلو «مارحلاو

 :لاق مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع «ةديبع يبأ نع هدانسإب ينيلكلا نع يبسلجملا جرخأو

 ًاموي نيعبسو ةسمخ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دعب تثكم مالسلا اهيلع ةمطاف َّنإ)»

 اهءازع نسحبيف اهيتأي مالسلا هيلع ليئربج ناكو .اهيبأ ىلع ديدش نزح اهلخد ناكو

 ءاهتيرذ يف اهدعب نوكي امب اهريخيو .هناكمو اهيبأ نع اهربخيو ءاهسفن بّيطيو .اهيبأ ىلع

 ."”«مالسلا اهيلع ةمطاف فحصم اذهف «كلذ بتكي مالسلا هيلع يلع ناكو

 كلمي كلم لك مسا هيف مالسلا اهيلع ةمطاف فحصم

 هيلع هللا دبع يبأ ىلع تلخد :لاق ؛:ةركس ليضف نع هدانسإب ىمقلا هيوباب نبا ىور

 تنك :لاق .ال :تلق ؟«لبق رظنا تنك ٍءىش يأ ين يردتأ ءليضف اي» :لاقف «مالسلا

 )١( روثنملا ردلا ريسفت :رظنا ”: 06059

 ."755 و 709 :4 مكاحلل كردتسملا ؛55 ١: يناعملا حور :رظنا ()

 .17حر/ 40 يسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب (*)

 .57حر/ 058-055 :77 راونألا راحب (5)

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «



 عي ممل هسا | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

>» 

 مساو همساب بوتكم وهو الإ كلمي كلم سيلف «مالسلا اهيلع ةمطاف باتك يف رظنا

 ."7«ًائيش هيف مالسلا هيلع نسحلا دلول تدجو امف «هيبأ

 نوكي امو ناك ام ملعت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 لهأ راونأ عم اهرون ىلاعت هللا قلخ يتلا ةيسنإلا ءاروحلا يه مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ىلإ ىحوأف ةئجلا راجشأ نم ةرجش يف رونلا كلذ ىلاعت عدوأ مث «مالسلا مهيلع تيبلا

 هللا عدوأف ءاهنم لوانتف «ةرجشلا كلت راث نم لوانتي نأ جارعملا يف هلآو هيلع هللا لص هّيبن

 دلع اهنا ذأ كناقاوأ يهم لق ةلاوديلع ا نم ديت تلق ل ماوه ولاا وون لات

 ساقي ال نيذلا مالسلا مهيلع تيبلا لهأ نم ءارهزلا ْنأل «ةمايقلا موي ىلإ نوكي امو ناك

 .سانلا نم ٌدحأ مهب

 كربخأ :لاقو «رامع ينثدح :لاق ءنالس ينثدح :لاق «ةمادق نب ةثراح نع يور

 جلو دقو مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع تدهش «معن :لاق .رامع اي ينثّدح :تلق ؟ًابجع

 امبو نئاك وه امبو ناك اهب كثّدحأل ندا :تدان هب ترصبأ الف ؛مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع

 .ةعاسلا موقت نيح ةمايقلا موي ىلإ نكي مل

 ذإ هعوجرب تعجرف «ىرقهقلا عجري مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تيأرف :رامع لاق

 هب نأمطا ملف .اندف ««نسحلا ابأ اي ٌندا» :هل لاقف «هلآو هيلع هللا َّلص يبنلا ىلع لخد

 :لاقف .(هللا لوسر اي نسحأ كنم ثيدحلا» :لاق ؟«كئّدحُأ مأ ينثذحت» :هل لاق سلجملا

 لاقف !«تعجرف تبكو تيك كل تلاقو مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع تلخد دقو كب ُنأك»

 ال وأ» :هلآو هيلع هللا لص لاقف ؟«انرون نم مالّسلا اهيلع ةمطاف رونا :مالّسلا هيلع يلع

 .ىلاعت هلل ًاركش مالّسلا هيلع يلع دجسف ؟«ملعت

 06 ص :ىمقلا هيوباب نبا - ةرصبتلاو ةمامإلا(١)



 ةيكدعم

 هيلع يلع جلوف .هجورخب تجرخو ِمالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ جرخف :رامع لاق

 لص يبأ ىلإ تعجر كّنأك» :تلاقف .هعم تجلوو مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع مالّسلا

 ابأ اي ملعا» :تلاقف .«ةمطاف اي كلذك ناك» :لاق !«كل هتلق اب هتريخأف .هلآو هيلع هللا

 رجش نم ةرجش هعدوأ مث هلالج لج هللا حّبسي ناكو يرون قلخ ىلاعت هللا َّنأ نسحلا

 كلت نم ةرمثلا فطتقا نأ ًاماطإ هيلإ ىلاعت هللا ىحوأ «ةنجلا بأ لخد |ملف .تءاضأف ةنجلا

 مث .هلآو هيلع هللا لص يبأ بلص هناحبس هللا ينعدوأف .لعفف !كتاوهل يف اهردأو ةرجشلا

 ابأ اي .نوكي امو ناك ام ملعأ ءرونلا كلذ نم انأو ينتعضوف دليوخ تنب ةجيدخ ينعدوأ

 .7"2(ىلاعت هللا رونب رظني نمؤملا .نسحلا

 هيلع هللا لص يبنلا ملع ةنيدم باب وه مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نأ ىفخي ال :لوقأ

 مالسلا اهيلع ةمطاف رون َّنأ ةقيقح حاضيإ هلاؤس لالخ نم دارأ مالسلا هيلع هَّنأو ءهلآو

 ثيدحلا اذه فاضأ دقو .مالسلا امهلاو امهيلع نينمؤملا ريمأ رونو هللا لوسر رون نم وه

 «ناملسو رساي نب راّع لاثمأ نم ءايفوألا ءالجألا ةباحصلا دنع ةمهم ةمولعم فيرشلا

 (ثيدحلا يوار وهو) راع ةمزالم ظحالنو .مهدعب نم ةعيشلا لايجأل هولقن ثيح

 ىلوألا ةرملا يف مالسلا اهيلع ءارهزلا هتجوز ىلع هلوخد يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل

 اي ملعا) مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل مالسلا اهيلع ءارهزلا باطخ َّنأ ظحالن امى .ةيناثلاو

 اي يعمساو ينعأ ِكاّيإ) باب نم ءًايناث ةعيشللو ًآالوأ ةباحصلل باطخ وه (...نسحلا ابأ

 لص ميزكلا هيي لاعتاشا يطا فدح (نارقلا باطقللا ف عفا فولسمأ رهو: راج

 !(9ةّمألا ةبطاخم ديريو هلآو هيلع هللا

 .تازجعملا نويع نع ١1١« ح / 8:47 راونألا راحب ؛573 ص :تازجعملا نويع )١(

 يرشخزلل فاّشكلا ريسفت ؛470 :/ يسربطلل نايبلا عمجم ريسفت ؛١٠:58 يسوطلا خيشلل نايبتلا ريسفت :رظنا )١(
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 «لتم6

 ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ؛عايضلا نم هللا لوسر ةئس ىلع ةظفاحملا يف مهم رود مالسلا اهيلع ءارهزلل ناك

 ةراسخ يهو - ًايبسن ةليلق اهنع انتاصو يتلا تاياورلا َّنأ ظحالن انَّنَأ نم مغرلا ىلعو

 - هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ سانلا ٌُبرقأ اهلقني ثيداحأ نم مرحُت نأ ضّوعت ال

 خيسرت يف تمهسأ (ةيعون) تاياور تلقن دق اهيلع هللا مالس اهيبأ أ نأ ظحالل اننكل

 علا ةيح سم ياعسل علل فانت ىمعألا لهو همن ةيفتاقع هيضاكم

 هيلع نينمؤملا ريمأ ةّيقحأ ىلع ديكأتلا يف ةكرابملا اهثيداحأ تمهسأ ثيح «ةّيمالسإلا
 هيلع هللا لص يبنلا ثيداحأ ىلإ ًادانتسا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفالخ يف مالسلا

 ةلمج نم مالسلا اهيلع اّنإ ثيح ءروهشملا ريدغلا ثيدحك «هفالختسا يف ةحيرصلا هلآو

 لوق متيسنأ» هيف تلاق يذلا روهشملا مطاوفلا ثيدح عجري اهيلإو ءريدغلا ثيدح ةاور

 هللا لص هلوقو «هالوم يلعف هالوم تنك نم مخ ريدغ موي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تنأ يلع اي» ثيدحو ؛«؟مالسلا |مههيلع ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ :هلآو هيلع

 ٌلعف همامإ ٌثنك نمو هّيلو ٌنِلعف هّيلو تنك نَم» ثيدحو ,«يدعب نم ةفيلخلاو مامإلا

 ٌّقحألا وه مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ َّنأ نّمضتت يتلا ثيداحألا ىلإ ًادانتسا وأ ؛(همامإ

 تافصلا وأ اهكلتمي يتلا تالهؤملا رابتعاب هلآو هيلع هللا لص يبنلا ةياصوب ردجألاو

 (ًالح مهلضفأو ءًامالسإ مهوأو لع سانلا لع فكجوو)» تيدحك هان يضتيرلا

 «مهدايقب ردجألا وه نايإلاو مالسإلا ىلإ مهقبس هش و نسانلا ملعأ نأ ةيدنلا نيددأل

 نآرقلا نيب ةّيعملاب حّرصي يذلا ,«ناقرتفي ال لع عم نآرقلاو «نآرقلا عم ٌنلع» ثيدحو

 0 ةددفلاب وفم فيانشلا اذه نطل ةوفولا نيمآو نيل

 ثيدحو !( ضوحلا يلع ادري ىّتح اقرتفي نل امو «يتيب لهأ يترتعو هللا باتك «نيلقثلا



 هل

 يذلا رّهطملا َّنأل .«هابحص ذُم ًابنذ يلع ىلع ابتكي مل امَّنأ يلع يّبتاك نع ليئربج ينربخأ»

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفالخب ردجأ هتايح لاوط ةيصعم بكتري ملو منصل دجسي مل

 ءارهزلا ثيداحأ تمهسأ امك .مانصألا دبعي ًاكرشم هرمع نم ًاحدر شاع يذلا نم هلآو

 لخد ال ًايناّبر ًءافطصاو ًارايتخا اهرابتعاب (ةمامإلا) موهفم خيسرت يف مالسلا اهيلع
 ثيدحو ؛مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةّمئأ ءاسأ هيف درت يذلا (حوللا) ثيدحك «هيف ةّمألل

 ينب ءابقن ددع رشع انثا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دعب ةمئألا َّنأ ثيدحو ءءاسكلا

 نيسحلا دلو يف (ةمامإلا ٌطخ) رارمتسا ىلع دّكؤت ىلا ثيداحألا ىلإ الوصو «ليئارسإ

 لثم ؛مالسلا مهيلع راهطألا ةمئألا رخآ وه مالسلا هيلع رظتنملا مامإلا نأو «مالسلا هيلع

 وبأ هَّنَأو ,مالسلا مهيلع راهطألا ةمئألا وبأ وه مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا نأ ثيدح

 دق مالسلا اهيلع ءارهزلا ثيداحأ َّنأ كلذ ىلإ فاضي .مهّيدهم مهعسات «ةعست راربأ ةمئأ

 نوكتس انآ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر حّرصي يتلا (ةحاصلا ةعامجلا) ءانب يف تمهسأ

 - بلاط يبأ نب اي - كَّنِإ امأ» ثيدحك ةّنجلا يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ :اهدئاق عم

 ًايلع بحأ نم ديعسلا قح ديعسلا َّنأ ينربخي ليربج اذه» ثيدحو .«ةنجلا يف كتعيشو

 ثيدحو (هتوم دعبو هتايح يف ًايلع ضغبأ نم يقشلا لك يقشلا َّنأو .هتوم دعبو هتايح يف ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «
 .«نوزئافلا مه يلع ةعيش)و (يلع ةعيش لثم نَم خب خب»

 هلآو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر ثيدحو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 اهيلع ةثّدحملا ءارهزلا عم لماعتي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك فيك ظحالن

 مالسلا هيلع قداصلا مامإلا ةياور حصفُت لو ءاهرمأ ّضعب هيلإ وكشتف هيتأت يهف ؛مالسلا

 0 هتمض يذلا ءاعدلا ىلع ءوضلا تطّلس اهنكل «مالسلا اهيلع ءارهزلا ىوكش ةعيبط نع



 «لد

 ام مّلعتت نأ اهرمأو هتعضبو هتناحيرل هلآو هيلع هللا لص يبنلا اهاطعأ يتلا ةسيركلا كلت

 ثيداحأ - روتبملا ريصقلا اهرمع نم مغرلا ىلع - ةثّدحملا ءارهزلا انل ٌتلقن اذكهو !اهيف

 .ملعلا ةنيدم اهيبأ نع ةمهم

 اهيلع ةمطاف تءاج» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع «ةرارز نع ينيلكلا ىور

 هللا ىلص هللا لوسر اهاطعأف ءاهرمأ ٌضعب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ وكشت مالسلا

 الف رخآلا مويلاو هللاب ْنمْؤي ناك نَم١ :«اهيف اذإف ءاهيف ام يمّلعت :لاقو ةسيرك هلآو هيلع

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نّمو .هفيض ٌمركُيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نّمو .هراج يذؤي
 ().«ثكسيل وأ ًاربخ لقيلف رخآلا

 مخ ريدغ ةصق ةاور ةلمج نم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 دقو «"”ةباحصلا نم ريبك ددع اهاور يتلا ةرتاوتملا ثيداحألا نم مخ ريدغ ثيدح

 لوسر ةفالخ يف هتّيقحأو هتّيناقح تابثإل دراوم ةّدع يف ثيدحلا اذهب نينمؤملا ريمأ ٌجتحا

 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مس يل - | منجد مر .هلآو هيلع هللا لص هللا

 مخ ريدغ ةصق انل ىور : :لاق هّنأ ىف ه اكلا بحاصلا نع ركذو :بوشآ رهش نبا لاق

 ريالا القال للطب ل عراب طعو ديعو دك | نع و اعلا كرا يضاف

 بلطملا دبع نب سابعو رفعج نبا هللا دبعو مالّسلا هيلع نيسحلاو مالسلا هيلع نسحلاو

 احر 0/7 يفاكلا ()

 مظاعأ نم ريدغلا ةاور مه (رفن ٠ ) ءامسأ اهيف ىصقتسا ءًادّلجم رشع دحأ يف ريدغلا ةعوسوم ينيمألا ةمالعلا فلآ (1)
 تك يور م نا 0 دنس ريدغلا 0 يلاراصا 0 «ةباحصلا

 000 "ا م (بلاطمل



 قالخم

 مالّسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف ءاسنلا نمو :لاق مث ؛ريدغلا ثيدح ةاور نم ةباحصلا نم
 يع

 .")ةرمح تنب ةمطافو ءىناه ّمأو ةملس ّمأو ةشئاعو

 مخ ريدغ موي هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا لوق نع مطاوفلا ثيدح

 ةتاخ انخيش هب انثدح ام :هبرغأو ثيدحلا اذهل عقو قيرط فطلأو :يرزجلا نبا لاق

 دمحم ّمأ ةخيشلا انتربخأ ,ةهفاشم يسدقملا بحملا نب هللا دبع نب دمحم ركب وبأ «ظافحلا

 ءاضرلا ىسوم نب ىلع تنب ةمطاف انتثدح ...ةيسدقملا ميحرلا دبع نب دمحأ ةنبا بنيز

 تنب ةمطاف انتثدح :نلق ءرفعج نب ىسوم تانب موثلك ٌّمأو بنيزو ةمطاف ينتثدح

 يلع تنب ةمطاف ينتثدح «يلع نب دمحم تنب ةمطاف ينتثدح .قداصلا دمحم نب رفعج

 تنب ةمطاف تنب موثلك ّمأ نع يلع نب نيسحلا اتنبا ةنيكسو ةمطاف ينتثدح «نيسحلا نب
 :تلاق .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب مالسلا اهيلع ةمطاف نع «مالسلا مهيلع يبنلا

 .هالوم يلعف هالوم تنك نم مخ ريدغ موي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق متيسنأ»

 اذكه ؟مالسلا |مههيلع ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ :هلآو هيلع هللا لص هلوقو

 ثيدحلا اذه :لاقو ءامسألاب لسلسملا هباتك ين ينيدملا ىسوم وبأ ريبكلا ظفاحلا هجرخأ

 سمح ةياور وهف ءاه ةمع نع يورت مطاوفلا نم ةدحاو لك َّنأ وهو .هجو نم لسلسم

 ."”(اهتمع نع نهنم ةدحاو لك خأ تانب

 375:7” بوشآ رهش نبال بقانملا(١)

 .758- 7ا/ ١!: يشعرملا ديسلا - قحلا قاقحإ حرش 4184 :1/ يوقنلا دماح ديسلا - راونألا تاقبع ةصالخ (؟)

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «

0 
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> 

 حوللا ثيدحو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 هآر ِهّنأب يراصنألا رباج لوقي حول وهو «"”ةروهشملا ثيداحألا نم حوللا ثيدح

 هؤوض داكي حول) ِهَّنأو (ةّرد نم ءاضيب ةفيحص) ِهَّنأب هفصيو «مالسلا اهيلع ءارهزلا دنع

 اهيلع ءارهزلا دلو نم يأ (اهدلو نم ءايصوألا ءامسأ هيف حول) هّنأو (راصبألا يشغي

 تيأرو .دّرمز هنأ ثننظ رضخأ حولا ِهَّنأ اهلقنن ل يتلا تاياورلا ضعب يف ءاجو «مالسلا

 مهيلع ةمئألا ءاسأ ىلع حوللا اذه يف ّصن دقو ««سمشلا رون هبش ضيبأ ًاباتك هيف

 ةمئألا َّنأ اهدحأ يف درو يتلا ثيداحألا نم ةعومجم ةثّدحملا ءارهزلا تلقن دقو «مالسلا

 هيلع هللا لص يبنلا نم رابخإ اهضعب يف دروو «ليئارسإ ينب ءابقن ددع ًامامإ رشع انثا
 دلُو نم ةعست مه مالسلا مهيلع ةمئألا َّنأب مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةدالو دنع هلآو

 .رظتتملا ّيدهملا مهمئاق وه مهعسات ْنأو مالسلا هيلع نيسحلا

 رقابلا يلع نب دمحم رفعج وبأ رضتحا امل :لاق «ةرضن يبأ نع قودصلا خيشلا ىور

 هوخأ هل لاقف .ًادهع هيلإ دهعيل مالّسلا هيلع قداصلا هنباب ىعد ةافولا دنع مالّسلا هيلع

 نوكت ال نأ ٌتوجرل مالّسلا امهيلع نيسح لاو نسحلا لاثمت ّيف ٌتلثتما ول :يلع نب ديز
 .موسرلاب دوهعلا الو لاثمتلاب تسيل تانامألا َّنِإ ,نسحلا ابأ اي» :هل لاقف .ًاركنم َتيِنأ

 ايه :هل لاقف هللا دبع نب رباجب يعد مث .«لجو زع هللا ججُح نع ةقباس رومأ يه انو
 .«ةفيحصلا نم ٌتنياع اب انثدح .رباج

 اهيلع هللا لوسر تنب ةمطاف يتالوم ىلع ٌتلخد ؛رفعج ابأ اي معن :رباج هل لاقف

 :ديفملل صاصتخالا ؛77١ :7 ديفملل داشرإلا :اهنمو «ةربتعملا ةيثيدحلا رداصملا نم ريثك يف حوللا ثيدح يور ()

 :ينامعنلا ةبيغ ١: 5٠ / ١« مالسلا هيلع اضرلا رابخأ نويع ١: 71١ :نيدلا لامكإ " / 557 ١: ينفاكلا ؛؟١١ ص

 لوسرلا باقلأ ..7700 7717 0157 :ةيصولا تابثإ ؛8١٠ / ١57 :ىسوطلا ةبيغ 2791 ١: ىسوطلا يلامأ ؛7

 .7017- 195 :5 راحبلا يف ىبسلجملا ةمالعلاو 5” / 15:7 نيطمسلا دئارف 17٠١« :هلآو هيلع هللا لص هترتعو



 ةقطإ
 سن

 تلقف «ةّرد نم ءاضيب ةفيحص اهيديب اذإف «مالّسلا هيلع نيسحلا اهدولومب اهأنهأل مالَّسلا

 نم ةمئألا ءامسأ اهيف» :تلاق ؟كعم اهارأ ىتلا ةفيحصلا هذه ام !ءاسنلا ةديس اي :املل

 تنكل يهنلا الول «رباج ايا :تلاق .اهيف رظنال ينيلوان :اطل تلق .«مالّسلا مهيلع يدلو

 .«اهرهاظ نم اهنطاب رظنت
 و 0

 وب مع نب دمحم مساقلا وبا» اهيف اذإف :رب :سحلا وبأ ؛ةنمآ هّمأ . يفطصملا هللا دبع :رب دمحم مساقلا وبأ» اهيف اذإف : رباج لاق
 0 2 ١

 نسحلا دمحم وبأ ؛فانم دبع نب مشاه نب دسأ تنب ةمطاف هّمأ ءىضترملا بلاط يبأ نب

 نب ىلع دمحم وبأ دمحم تنب ةمطاف امهّمأ ءىقتلا نب نيسحلا هللا دبع وبأ ءريلا ىلع نب
 وع ع 5 ع

 دبع ممأ هّمَأ رقابلا يلع نب دمحم رفعج وبأ ؛درجدزي تنب وناب رهش هّمأ ءلدعلا نيسحلا

 مآ هّمَأ و .قداصلا دمحم نب رفعج هللا دبع وبأ ؛بلاط يبأ نبا يلع نب نسحلا تنب هللا
0 

 ع 0 0

 اهمسا ةيراج هّمأ ,رفعج نب ىسوم ميهاربإ وبأ ؛ركب يبأ نب دمحم نبا مساقلا تنب ةورف
 ع *

 رفعج وبأ ؛ةمجن اهمسا ةيراج هّمأ ءاضرلا ىسوم نب ىلع نسحلا وبأ ؛ةافصملا ةديمح
 ع

 هّمأ .نيمألا نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ ؛نارزيخ اهمسا ةيراج هّمأ ,ىكزلا ىلع نب دمحم

 ىثكت و ةنامس اهمسا ةيراج ِهّمَأ «قيفرلا يلع نب نسحلا دمحم وبأ ؛نسوس اهمسا ةيراج

 ؛(سجرن اهمسا ةيراج هّمأ :مئاقلا هللا ةجح وه نسحلا نب دمحم مساقلا وبأ ؛نسحلا ّمأ

 .""نيعمجأ مهيلع هللا تاولص

 هيلع رقابلا يلع نب دمحم رفعج يبأ نع ,يفعجلا نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىورو

 مالّسلا اهيلع ةمطاف يتالوم ىلع تلخد :لاق «يراصنألا هللا دبع نب رباج نع ؛مالّسلا

 يف ةثالثو .هرهاظ يف ةثالث ءأبسا رشع انثا هيف ؛راصبألا يشغي هؤوض داكي حول اهماّدقو

 )١( مالّسلا هيلع اضرلا رابخأ نويع ١: ح/375 ١.

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «
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 يح هففاعت

 .هفرط يف ءامسأ ةثالثو «هرخآ يف ءامسأ ةثالثو هنطاب

 ءامسأ هذه» :تلاق ؟ءالؤه نم ءاسأ :تلقف ءًيسا رشع انثا ىه اذإف اهتددعف

 مهيلع هللا تاولص .مئاقلا مهرخآ ءيدلو نم رشع دحأو يمع نبا مُههَوأ ؛ءايصوألا

 ًايلع ًايلع ًايلع)و ءعضاوم ةثالث يف (ًادمح ًادمحم ًادمحم) اهيف تيأرف :رباج لاق .«نيعمجأ

 ."”عضاوم ةعبرأ يف (ًايلع

 مهمئاق مهّرخآ ؛ةعست ةمئأوبأ مامإ نبا مامإ نيسحلا َّنإ ثيدح لقنت ءارهزلا

 اهيلع نيسحلا مامإلا دلو نم يدهملا مامإلا نوك دضعت يتلا ةّمهملا ثيداحألا نم

 ٌُثيدح - ضعبلا جّور امك مالسلا هيلع ىبتجملا نسحلا مامإلا دلو نم سيلو - مالسلا

 نيسحلا ةدالو دنع هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيبأ نع مالسلا اهيلع ءارهزلا هتلقن

 .مالسلا هيلع

 هيلع يلع تنب بنيز هتمع نع «نيسحلا نب [ يلع هيبأ نع] يلع نب ديز نع زازخلا ىور

 دنع هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلإ لخد ناك» :تلاق مالسلا اهيلع ةمطاف نع «مالسلا

 ءاضيب ةقرخ ذخأو اهب ىمرف «ءءارفص ةقرخ يف هايإ هتلوانف ,مالسلا هيلع نيسحلا يتدالو

 ةمئأ هبلص نم «ةعستلا ةمئألا وبأ مامإ نبا مامإ ِهّنإَف :ةمطاف اي هيَ :لاق مث ءاهيف ِهّقلو

 مهمئاق عساتلاو «راربأ

 اندروأو «ءارفص ةقرخ يف دولوملا فل ةهارك نع عباسلا لصفلا يف انثدحت دقل :لوقأ

 مث نسحلاب مالسلا اهيلع ةمطاف تلبق يتلا يه اَّئأ سيمع تنب ءامسأ نع اثيدح كانه

 .7 ح/ 31١:١ نيدلا لاك (1)

 ١97 -١95. ص :ىمقلا زازخلا - رثألا ةيافك (؟)



 فا

 هيلع هللا لص يبنلا نأ هيف ءاج «رباج نع ًاثيدح كانه انلقن مك .مالسلا امهيلع نيسحلاب

 ةيانعلا َّنأ ّيعيبطلا نمو .ءارفص يف هوّقلف ءاضيب ةقرخ يف هوُقلي نأ مهرمأ دق ناك هلآو

 :ةلياقلا لورد م قوك هيا ول قرأ تاعاجلا ىف ةتلولاب

 نع «يلع نبا دمحم هيبأ نع .دمحم نب رفعج نع «نايبظ نب سنوي نع زازخلا ىورو

 يلإ لخد كئتدلو امل :ةمطاف يّمأ يل تلاق» :لاق نيسحلا هيبأ نع .نيسحلا نب يلع هيبأ

 ءابقو طوخ دعا واو يزن هءارعم فرخ ءايإ كناراتت هلاواولع ها لص نارام

 بأ هنإف ةيلخ ةمظافأب :لاق مث «رسيألا كنذأ يف ماقأو ,نميألا كنذأ ين نّذأو اهيف كفل

 .""(مهتدهم عساتلاو ,راربأ ةّمئأ هدلو نم ةعست .ةمئألا

 ل «نيقباسلا نيثيدحلا دضعي «فارعألا لاجر ةمئألا َّنأ يف ثيدح ًابيرق يتأيس :لوقأ

 .راصتخالل ةياعر انه هدرون

 (ليئارسإ ينب ءابقن ددع هللا لوسر دعب ةمئألا) ثيدح

 رشع انثا يهو ,روهشلا ةدع مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةمئأ دع ّن نأ ةياورلا يف ءاج

 هيلع نارمع نب ىسومل ترجفنا يتلا نويعلا ةدع مهتدع ّنأو «ىلاعت هللا باتك يف ًارهش

 ءابقن ةدع مهتدع َّنأو ءانيع ةرشع اتنثا هنم ترجفناف رحبلا هاصعب برض نيح مالسلا

 َرشَع 'ىتثا ٌمُهِْم انْمَعَبو ليِئارْسإ ىنِب قاثيم هللا ْذَحْل ْدَقِلو# :ىلاعت هللا لاق «ليئارسإ ىنب

 ةمئألا ددع نع مهم ثيدح لقن يف مالسلا اهيلع ةثّدحملا ءارهزلا تمهسأ دقو "./بيقت

 ثيدحلا اذهو ؛(ليئارس ! ينب ءابقن ددع) مَنِ ل

 )١( ص :رثألا ةيافك 195 -/191.

 ) )7ينارحبلا ديسلل ناهربلا ريسفت  / 789 :7ح١.

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «



 4قطع

 «ةريثك ديناسأب ةضاخلا رداسضنم ىف درو دق قومضللا اذبب كثيدخلا نأ ملغ 4078ئاكتس قرطب

 يبأو عقسألا نب ةلثاو نيصحلا نبا نارمعو ناملسو ةريره يبأو رذ بأ نع نع يور دقف

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مامإلا نعو ناميلا نبا ةفيذحو ديسأ نب ةفيذحو يراصنألا بويأ

 ("”.ماللسلا هيلع ىبتجملا يلع نب نسحلا مامإلا نعو «مالسلا هيلع بلاط

 نبا بوقعي نع زازخلا اهاور دقف «ثيدحلا اذهل مالسلا اهيلع ءارهزلا ةياور امأ

 ةمطاف تلأس :لاق هيبأ نع ءيدعاسلا دعس نب سابع نب نميهملا دبع نب يلع نب دمحم

 :لوقي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس» :تلاقف ةمئألا نع اهيلع هللا تاولص

 ."7«ليئارسإ ينب ءابقن ددع يدعب ةمئألا

 مهتبصعو ةمطاف ينب يلو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا َّنِإ ثيدح

 مهيلع تيبلا لهأ ةلزنم زّرعي رخآ ًاثيدح مالسلا اهيلع ةثّدحملا ةمطاف تور

 نم لك نم هب ىلوأ مَّئأو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نم مهرُق دّكؤيو «مالسلا

 ةمطاف نع يناربطلا ىور .مهتبصع وهو مهّيلو هلآو هيلع هللا لص هّنأل .مهادع

 ضب لك" هنلاو ةيلعاةللا لجل وتو لاق علاق ىرتكلا هان وع ويسسب

 الإ» (هيلإ نومتني ةبصُع ىشنأ ينب ّلكل» :رخآ ثيدح يفو( ؛ةبصُع ىلإ نومي م

 .(مهتبصع انأو مهّيلو انأف .ةمطاف دلو

 باب «نيدلا لامك ؛77 7ص :يمقلا زازخلل رثألا ةيافك ؛0 - ١ ثيداحألا ١١94 - 7١١ص :ينامعنلل ةبيغلا :رظنا ١

 ١58:1١ يناربطلل ريبكلا مجسعملا 0١ :4 يروباسينلا مكاحلل كردتسملاو ؛18- 15ح / 777 717٠0١ ص ال

 .؛994 1:1 دمحأ دنسم ؛ 1١٠١ ح/

 031737179171017 1١9 51/0 18215 ص :يمقلا زازخلل رثألا ةيافك :لاثملا ليبس ىلع رظنا (؟)

21165 . 

 ١91. ص :رثألا ةيافك (”) 0

 .5 5 :" يناربطلا - ريبكلا مجعملا (5)
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 قلع

 اوّمش اَّنإو «هيبأل هتبارقو هونب :لجرلا ةبصع :"”سورعلا جات يف يرهوجلا لاق

 «بناج معلاو ءفرط نبالاو ءفرط بألاف هب اوطاحأ يأ هب اوبصع مَّْنأل ةبصع

 ةَبضْعلا :ٌشَمخألا لاق ؛(ةَبْصَع ُنْحَنو) ليِزْنَتلا يف :بّرَعلا ناَسِل يفو ءبناج خألاو

 0 ل

 «ضعبل اهضعب بصعتي يتلا ةعاجلا ةبصعلا :""”نايبتلا يف يموطلا خيشلا لاقو

 ىلع عقي ةبصعلاو .ةرشع اوناكو .ضعبلا اهضعب نيعُي ةعامج يأ (ةبصع نحنو) مهلوقو

 .رفنلاو موقلاو طهرلاك .هظفل نم هل دحاو الو ءرشع ةسمخ ىلإ ةرشع نم ةعامجلا

 ةمطاف نع اهيبأ نع ءىرغصلا ةمطاف نع «ةماعن نب ةبيش نع يعيشلا يربطلا ىورو

 يمتنت ّلِإ ءيتبصع ةمطاف َّنِإَو 000

 هنم جورخلاو دجسملا لوخد دنع هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةّنس

1 ٍِ 0 0 
 نم نأ درو دقو «ةبحتسملا رومآلا نم هنم جورخلاو دجسملا يف لوخدلا دنع ءاعدلا

 ةالصلاو «ىنميلا لجرلا ميدقتو ةيمستلاو ةراهطلا دجسملا ىلإ لوخدلا دنع ٌبحتسملا

 نم جورخلا دنع ىرسيلا لجرلا ميدقت بابحتسا درو امى «ءاعدلاو .هلآو يبنلا ىلع

 .ءاعدلاو هلآو ىبنلا ىلع ةالصلاو دجسملا

1 2 
 :تلاق «ةمطاف نع نيسحلا تنب ةمطاف هّمأ نع نسحلا نب هللا دبع نع يبالودلا ىور

 1١١. :5 نايبتلا (؟)

 الك ص (يعيشلا) يربطلا ريرج نب دمحم - ةمامالا لئالد قفرفإ

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «



 عي ممل هسا | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

 د قفل

 هللا ىلصو هللا دمحلاو هللا مسب :لاق دجسملا لخد اذإ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك»

 لثم لاق جرخ اذإو «كتمحر باوبأ يل لّهسو يبونذ يل رفغا مهللا .ملسو هللا لوسر ىلع

 .©”(كلضف باوبأ يل لّهسو يبونذ يل رفغا مهللا» :لوقي هنآ اّلِإ كلذ

 ضيرملا نع ملقلا اوعفري نأ ةكئالملا ىلإ يحوي ىلاعت هللا

 َّنإف هالوم ةعاط ىلع ًاييقم هتّحص يف دبعلا ماد امو «دبعلل ىلاعت هللا نم ءالتبا ضرملا

 نم كاذنيح هيلع سيل ذإ «هنع ملقلا اوعفري نأ هتكئالم رمأ ضرملاب هالتبا اذإ ىلاعت هللا

 ناك ام رجأ ىلتبملا دبعلا كلذل اوبتكي نأ مهرمأي لب «"”4ُعَرَح ضيرَمْلا ىَلَع لَو :جرح

 هّمَأ نع نسح نب هللا دبع نع يبالودلا ىور .هتّحص مايأ تادابعلاو تاعاطلا نم لمعي

 ضرم اذإ :هلآو هيلع هللا لص ىبنلا لاق» :تلاق ىربكلا ةمطاف نع نيسح تنب ةمطاف

 هتسبح انأ إف ءيقاثو يف ماد ام ملقلا يدبع نع اوعفرا نأ :هتكئالم ىلإ هللا ىحوأ دبعلا
 8 َ ع ع

 هللا ىحوأ :لوقي يبأ ناك :لاقف هدلو ضعبل تركذف :لاق .هليبس ىلخأ وأ هضبقأ ىتح

 ."”(هتحص ىف لمعي ناك ام رجأ ىدبعل اوبتكا :هتكئالم ىلإ

 مالسلا امهيلع نينسحلل هلآو هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر ذيوعت

 هلاوهيلفاسا ليما لوتسر نأ افهيكدنو يحصل وهوتلر ا ةنيوش نعاس

 نيطايشلا رش نم ىلاعت هللاب ةذاعتسالل تاملك مالسلا |مهيلع نينسحلا مّلعي ناك

 .داسحلاو ماوهلاو

 ١517 -/١5 ص يبالودلا - ةيوبنلا ةرهاطلا ةيرذلا ١١(

 .1ا/ ةيآلا :حتفلا ةروسو ؛١5 ةيآلا :رونلا ةروس (؟)

 ١. 5/8 ص :ةيوبنلا ةرهاطلا ةيرذلا (")



5 8 
 ينتثدح» :لاق بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نع يبالودلا ىور

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ :دمحم تنب ىربكلا ةمطاف نع نيسحلا تنب ةمطاف ىمأ

 «نآرقلا نم ةروسلا |مهملعي امك تاملكلا ءالؤه امههملعيو نيسحلاو نسحلا ذوعي ناك

 .©0(ةمال نيع لكو ةماهو ناطيش لك ّرش نم ةّماتلا هللا تاملكب ذوعأ :لوقي

 مالسلا امهيلع نينسحلا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيروت ثيدح

 ةقالع - مالسلا اهيلع ءارهزلا يدلو - نينسحلاب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقالع

 امه نينسحلا َّنأب ةلهابملا ةيآ يف حّرصي ميركلا نآرقلا انيأر دقو «دافحألاب ٌدحلا ةقالع قوفت

 َّنأو «يبنلا كلذ بلص نم يبن لك بسن َّنأب حّرصي هللا لوسر اندهاشو «هللا لوسر ادلو

 ايدي هللا لوسر نايدانُي نيتسفل انيآ رو :مالنسلا هيلع "لع يلِص نمدلاو ةيلعشا لي ةبفت
 كروي نأ هم بلاط اهبأ ىلإ ناتءارهرلا نأ دهاشت ايه نمو. ةفيرقلا هتايحت لاوط:(ةبأ

 .مالسلا امهيلع نينسحلا هتنبا يدلوب هل دودح ال يذلا يبنلا مامتها دهاشن امك «نينسحلا

 نسحلاب تتأ اََّئأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف نع عفار يبأ تنب بنيز نع

 اي (هثّروت» :تلاقف اهيف تام يتلا هاوكش يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهابأ نيسحلاو

 نيسحلا اّمأو «يددؤسو يتبيه هلف نسحلا اَمأ» :لاقف ؛«ملسو كيلع هللا لص هللا لوسر

 ."”كاحضلا نبا هجرخ .«يدوجو يتأرج هلف

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف نع عفار يبأ تنب بنيز نع يناربطلا ىور

 هيف يفوت يذلا هاوكش يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ نيسحلاو نسح اب تنآ ان

 )١( ص :ةيوبنلا ةرهاطلا ةيرذلا ١59.

 ص يربطلا هللا دبع نب دمحأ - ىبقعلا رئاخذ (؟) ١79.

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «



 عي مهل هسا | ميك م يمت مس يل - | ميكو مر
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 «يددؤسو يتبيه هلف نسحلا امأ» :لاقف ؛(ًائيش (هثّروف كانبا ناذه هللا لوسر اي) :تلاقف

 ."”(يدوجو يتأرج هلف نيسح امأو

 اهيف هب قحلي نم لوأ اهنأو ؛ةنجلا لهأ ءاسن ةديس اهنأ ءارهزلا ربخي يبنلا

 ةمطاف ءارهزلا لثمب كلاب |ف «ةقيقرلا بولقلا يوذل نرَححو ملّؤم قارفلا نع رابخإلا

 هقارف ةمدص اهبّنجُيل - هتنبا ىلإ يبنلا ٌرسأ دقو !(اهيبأ ٌّمأ) ٌقحب تناك يتلا مالسلا اهيلع

 ناعرسو ءاهعومد سبح عطتست ملو تنزحو تكبف «بيرق اّع اهقرافيس هنأ - ئجافملا

 .اهيتفش ىلإ ةماستبالا تداعف «هتيب لهأ نم هب قحلي نم لّوأ اَّئَأ اهيلإ ٌرسأ ام

 هيلع هللا لص) يبنلا نأ ةشئاع نع ةورع نع ق قشمد ةنيدم خيرات يف ركاسع نبا ىور

 .تكحضف اهل لاق مث ؛هنم تكبف ًالوق اهل لاقف هيف يفوت يذلا هضرم يف ةمطاف اعد (هلآو

 :لاق مث ,تيكبف .هعجو نم تّيم هَّنِإ يل لاق لوقلا لَّوَأ» :تلاقف اهُتلأسف :ةشئاع تلاق

 ."7(تكحضف «ةنجلا يف يب قحلي نم لّوأ كن
2 - 0000 

 :هتربخأ ةملس َّمأ نأ ءبهو نب هللا دبع نع مشاه نب مشاه نع يبالودلا ىور :لوقأ

 تلاق . تكحضف اهئّدح مث «تكبف اهئّدحف ةمطاف اعد هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ

 ؟اهكحض نعو اهئاكب نع اهتلأس هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت (ّلف ا

 ءاسن ةديس نأ ينربخأ مث ,تيكبف هتومب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ينربخأ» :تلاقف

 ."”(تكحضف ةنجلا لهأ

 . 577:77 يناربطلا - ريبكلا مجعملا (1)

 300 5١: ركاسع نبال قشمد خيرات (5)

 1١55 -١56. ص - ةيوبنلا ةرهاطلا ةيرذلا ()



 ةنكتنم

 اهربخأ املاطلف ًاديدج نكي مل ةنحلا لهأ ءاسن ةديس اّئأ هتنبال يبنلا رابخإ َّنأ ظحالنو

 درو لمحت كل دلو ةزهعلا اذه قا كاياور»ةدعانر ابق انهت نقر ونزق لسفللاب
 5 عاب رع 1 5

 .هتيب لهأ نم هب قحلي نم لوأ اهّنأ ةبيبحلا هتنبال يبنلا رابخإ نمضتي ةملس ُمأ ةياور يف طقس

 هسفنب هل ىفاكملا وهف ةعينص هللا لوسر دلو نم لجر ىلإ عنص نم

 ىلع ثحلا يف ةياور هلآو هيلع هللا لص لسرملا اهيبأ نع مالسلا اهيلع ءارهزلا لقنت

 ًافورعم عنصي نم ءفاكيس هلآو هيلع هللا ىلص هَّنَأ هتياهخ يف دعي .هتيرذ ىلإ فورعملا عنص

 ءازجلا موي نوكتس هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةأفاكم َّنَأ بير الو «هتيرذ نم دحأ ىلإ

 .تانسحلا نم هنازيم لقثي ام ىلإ ةجاحلا دشأ يف ءرملا نوكي نيح

 هئابآ نع ءرفعج نب ىسوم نب نيسح نع يلامألا يف يموطلا نع يسلجملا جرخأ
 هللا لوسر لاق» :لاق امهيلع هللا تاولص نينمؤملا ريمأ نع «ةمطاف نع «مالسلا مهيلع

 انأف ءاهيلع هئفاكي ملف ةعينص يدلو نم لجر ىلإ عنص لجر اهبأ :هلآو هيلع هللا لص

 .'”(اهيلع هل ئفاكملا

 ةّنجلا 2 اهتلئزنمب مالسلا اهيلع ةمطافربخي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع «رفعج نع هيبأ نع ءىسوم ينبا يلعو نيسحلا نع هدانسإب ريرج نب دمحم ىور

 ينتثدح» :لاق «مالسلا مهيلع يلع نب نيسحلا نع «نيسحلا نب يلع هيبأ نع «دمحم هيبأ

 الأ :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاق :تلاق (مهيلع هللا لص) هللا لوسر تنب ةمطاف
2 
 ."”(كّيلح نم اهيلإ نيثعبت .كيلإ ثعب ةنجلا يف هّيلو ةجوز فحتتُي نأ هللا دارأ اذإ !؟كرشبأ

 )١( ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب 97: 65 77.

 ) )1راونألا راحب ؛57 ص (يعيشلا) يربطلا ريرج نب دمحم - ةمامالا لئالد 147 5/.

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «

0 
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 8ع هه

 مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةياورب ءاسكلا ثيدح

 نم ددع نعو مالسلا اهيلع ءارهزلا نع يورم روهشم ثيدح ءاسكلا ثيدح

 قب رماع نعو:غقسألا نب ةلئاو نعو ةملس أ نعو ةنشفاع: نع يورم وهف ةباحصلا

 ءارهزلاو نينمؤملا ريمأ ٌقح يف ريهطتلا ةيآ لوزن نّمضتيو ."ر فعج نب هللا دبع نعو دعس

 ةبقنم دعي ءاسكلا باحصأ ىلع ريهطتلا ةيآ لوزن نأ يعيبطلا نمو .مالسلا مهيلع امهينباو

 نم مهرّهطو سجرلا مهنع دعبأف هقلخ عينج نم مهافطصا دق ىلاعت هللا َّنأل مهل ةميظع

 .لزنملا هباتكل ًآلدع مهلعجو «سند لك

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنبا ةمطاف نع ء«شارح نب يعبر نع ريرج نب دمحم ىور

 لخد مث .«هيلع يسلجا» :لاقف ًابوث طسبف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع تلخد اََّنأ

 سلجا» :لاقف مالسلا هيلع نيسحلا لخد مث .«اهعم سلجا» :لاقف مالسلا هيلع نسحلا

 هّمضف بوثلا عماجمب ذخأ مث .«مهعم سلجا» :لاقف مالسلا هيلع يلع لخد مث .«(مهعم

 ."”« ضار مهنع نإ هك مهنع ضراٌمهللا ؛مهنم انأو ينم مه َمهللا» :لاق مث ءانيلع

 تارفلا ئطاشب اهدلو نم ةعبس نفدب ربخت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ٍفتكت ل مث :ةطخاس ةدجاو تتامف ءايندلا نم هتناحيرو اهلوسر ًةعضب ُهّمألا فصنُت م 2 8
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 ليكنتلاو مسلاو لتقلاب مالسلا اهيلع ءارهزلا ةّيرذ تبّقعتف «ةميظعلا ةيانجلا كلتب ُةمألا

 اونفُد ,ءارهزلا ةّيرذ نم ةبيط ةعبس نفدب هللا لوسر نم رابخإ يلاتلا ثيدحلا ينو .يبسلاو
 ًاناعمإ :تارفلا ءىطاش ىلع ةّيمشاه لا ةقطنم يف يقيناودلا روصنملا نم رمأب ءايحأ مهو

 لوزنلا بابسأ ؛1 09753 / 7947 :5 دمحأ دنسم ؛045- 0915 ح / 288- 0/1/ :؟ دمحأل ةباحصلا لئاضف :رظنا )١(

 . 148 ص (يعيشلا) يربطلا ريرج نب دمحم - ةمامالا لئالد قفز



 دهفلا
 .لوسرلا لآل ةوادعلا بصن يف ساّبعلا ينب ماكح نم

 نع هللا دبع نب ىيحي نع - ةمقلع نبا ينعي - هّبر دبع نع قودصلا خيشلا ىور

 اذه ناك ْنِإ ّمهللا» :نسحلا نب يلع لاق سبحلا انلخدأ ال :لاق «ةيناثلا نم تلفأ يذلا

 كمح ري اذه ام :نسحلا نبا هللا دبع لاقف .(ىضرت ىتح ددشاف ءانيلع كنم طخس نم

 هللا لوسر تنب ةمطاف اهتدج نع اهيبأ نع ىرغصلا ةمطاف نع هللا دبع انثدح مث ؟هللا

 ةعبس يدلو نم نفدُي :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يل لاق» :تلاق «هلآو هيلع هللا لص

 :لاق .ةيناث نحن :تلقف ؛«نورخآلا مهكردي الو «نولوألا مهقبسي مل تارفلا ئطاشب

 ينوقسو قمر يبو ينوباصأو «ىتوم مهودجو بابلا اوحتف الف .لاق .(تعمس اذكه»

 00 ينوجرخأو «ءام

 رونلا ءاعد ناملس ملعت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ىلص لسرملا اهيبأ نم مالسلا اهيلع ءارهزلا هتمّلعت «رثألا بيجع ءاعد رونلا ءاعد

 هيلع هللا لص هللا لوسر يفوت الف «ةّيشعو ةودغ هتءارق ىلع موادت تناكو «هلآو هيلع هللا

 مالسلا راد يف ءارهزلل ىلاعت هللا هسرغ رمت يهو ةئجلا نم ةفحتب ىلاعت هللا اهفحتأ هلآو

 دق ولا نيف فلكي هملعتب نم نأ هتاكريو نونلا ءاغذ: صئاصخ ومو ةاضدلا كلذ

 ىمحلا نم مهّلك اوؤربف «ةكمو ةنيدملا لهأ نم رفن فلأل همّلع ِهَّنأ يدمحملا ناملس دهش

 .(ناطيشلا ةسوسوو ىوكشلا نم :ةياور يفو) هتكربب

 نم تجرخ :لاق «هيبأ نع ءيدمحملا ناملس نب هللا دبع نع سوواط نبا ديسلا جرخأ

 بلاط يبأ نب يلع ينيقلف .مايأ ةرشعب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةافو دعب ًاموي يلزنم

 )١( ص يناهفصألا جرفلا وبأ - نييبلاطلا لتاقم 17١.

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «



> 
 دعب انّتوفج !ناملس اي» :يللاقف .هلآو هيلع هللا لص دمحم لوسرلا مع نبا مالّسلا هيلع

 ينزح َّنَأ ريغ «ىفجي ال مكلثم ؛نسحلا ابأ يبيبح :تلقف !:هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر
 «ناملس اي» :لاقف .مكترايز نع ينعنم يذلا وهف لاط هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع

 ةفحتب كفحتت نأ ديرت ةقاتشم كيلإ اَمَّمِإف ,مالّسلا اهيلع هللا لوسر تنب ةمطاف لزنم تن
 ءيشب مالّسلا اهيلع ةمطاف تفحتأ دق :مالّسلا هيلع يلعل تلق .«ةنجلا نم اهب تفحتأ دق

 .(سمألاب معن» :لاق ؟هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةافو دعب ةنجلا نم

 دمحم تنب ةمطاف لزنم ىلإ تلورهف :هيلع ىلاعت هللا ناوضر يدمحملا نالس لاق

 اذإو ءاهقاس ىلجنا اهسأر ترم اذإ «ةءابع ةعطق اهيلعو ةسلاج يه اذإف ءمالّسلا اهيلع

 ينتوفج !ناملس اي :تلاق مث ."”ترجتعا لإ ترظن |ملف .اهسأر فشكنا اهقاس تّطغ

 نم بطرب مالسلا اهيلع ءارهزلا فحتأ ىلاعت هللا َّنَأ هيف ءاجو) ثيدحلا ...!«يبأ ةافو دعب

 ءاجو ؛(ةّيشعو ةودغ هلوقت تناك هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتمّلعت مالكب ةئجلا

 :ثيدحلا رخآ يف

 ىذأ كّسمي ال نأ كّرس نإ» :تلاقف .يديس اي مالكلا ينيمّلع :تلق :ناملس لاق

 :تلاقف زرحلا اذه ينتمّلع :ناملس لاق مث .«هيلع بظاوف ايندلا راد يف تشع ام ىّمحلا

 ءرون ىلع رون هللا مسب ءرونلا رون هللا مسب ءرونلا هللا مسب ءميحرلا نمحرلا هللا مسبل

 يذلا هللا دمحلا .رونلا نم رونلا قلخ يذلا هللا مسب ,رومألا رّبدم وه يذلا هللا مسب

 تيبلاو ءروشنم قر يف ءروطسم باتك يف ءروطلا ىلع رونلا لزنأو ءرونلا نم رونلا قلخ
 هللا دمحلا .روبحم يبن ىلع ,رودقم ردقب ءروجسملا رحبلاو ؛عوفرملا فقسلاو .رومعملا

 .(روكشم ءاّرضلاو ءاّرسلا ىلعو .روهشم ربخلابو .روكذم زعلاب وه يذلا

 للع مهب نمت ةكمو ةنيدملا لهأ نم سفن فلأ نم رثكأ تنقل دقو «هتمّلعتف :نالس لاق
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 .اههجو ىلع اهفرط تّدرو اهسأر ىلع ةءابعلا تقل يأ( 5 )١



 قاتم

 .'""ناطيشلا ةسوسوو ىوكش يف :ىرخ
 ع

 ةياور يفو .ىلاعت هللا نذإب اوئرب مهلكو «ىمحلا |

 مهئاستل مهمركأو بكانم مهنيلأ لاجرلا رايخ

 ىضوأ دقو «ةنامرهق ثسيلو ةناحير.هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لوقي اك ةأرملا
َ ' 9 2 5 

 هللا ىلص هنع رهتشاو «مهيلهأو مهئاسن ةارادمب هتّمأ لاجر هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كلذ نم ضيقنلا ىلعو لعمال يزرع ناروبلملل كوع رع هلوق هلآو هيلع

 اهيلع ءارهزلا لقنتو علا د ةيسقب نك ةانألا نقيل قاقلا دوب نأ يووندقت

 :لهألا ماركإ يف ةياور مالسلا

1 5 ِ 
 ءاهيبأ نع .نيسحلا تنب ةمطاف هّمأ نع ءنسحلا نب هللا دبع نع ىعيشلا يربطلا ىور
 5 1 1 هع 5 5

 :لاق هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنبا ةمطاف هّمأ نع

 .”(مهئاسنل مهمركأو «بكانم مكنيلأ مكرايخ»

 مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ لضف 2 ثدحتن ءارهزلا

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيالول غيلبتلا يف رفوألا مهسلا مالسلا اهيلع ءارهزلل ناك

 ل اهنايإ نم ًاعبات كلذ ناكو «هبقاتمو هلئاضف رشنو

 تصقكتن اذإ ةَّم تاور ا ردوط ا مقل يح ا

 حا 7” 17ص :يموطلا ةزمح نال بقانملا يف بقاثلا 408 حا 11 كدر راونألا راحب .6 ص تاوعدلا جهم ()

 و

 .590/8ح / ه0 :7 قودصلل «هيقفلا هرضحي ال نم (؟)

 .7770ح / /41/ :ه يناشاكلا ضيفلل يفاولا (")

 ./5-ا/96 ص :(يعيشلا) يربطلا ريرج نب دمحم - ةمامالا لئالد (؟)

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «
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 (مهلذخ نم لوذحم ,مهرصن نم روصنم ءقدصلا ةنسلأو قحلا ةمئأ مهف

 4قطع

 .مخ موي هوعطق يذلا دهعلل ركنتلاو فارحنالا كلذ صصغ عّرجتتو ءصوكتلا كلذ

 .نيقيلاو ناميإلا اذه ىلع تالالدلا حضوأ ركب بأ سلجم يف مالسلا اهيلع اهتبطخ يفو

 (يدعب ةفيلخلاو مامالا تنأ !يلع اي) ثيدح

 هيف ركذي «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع مالسلا اهيلع ءارهزلا هلقنت ًاثيدح كاه

 ىلص مهفصي مث ءرخآلا ولت دحاولا ,مهئاسأب هدعب نم ةمئآلا هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 ّنأو ءروصنم مهرصن نم ّنأِب مهنع لوقيو «قدصلا ةنسلأو قحلا ةمئأ مهّئأب هلآو هيلع هللا

 .لوذخم مهذخ نم

 تنب ةمطاف تلأس :لاق يراصنألا دعس نب لهس نع يمقلا زازخلا ىور

 هيلع يلعل لوقي هللا لوسر ناك» :تلاقف ةمئآلا نع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 اذإف .مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ تنأو ءيدعب ةفيلخلاو مامإلا تنأ يلعاي :مالسلا

 نيسحلا كنباف نسحلا ىضم اذإف .مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ نسحلا كنباف تيضم

 نينمؤملاب ىلوأ نيسحلا نب يلع كنباف نيسحلا ىضم اذإف ,مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ

 دمحم ىضم اذإف ءمهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ دمحم هنباف يلع ىضم اذإف .مهسفنأ نم

 نينمؤملاب ىلوأ ىسوم هنباف رفعج ىضم اذإف ,مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ رفعج هنباف

 يلع ىضم اذإف .مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يلع هنباف ىسوم ىضم اذإف .مهسفنأ نم

 نم نينمؤملاب ىلوأ يلع هنباف دمحم ىضم اذإف ,مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ دمحم هنباف

 نسحلا ىضم اذإف ,مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ نسحلا هنباف يلع ىضم اذإف .مهسفنأ
 ءاهيراغمو ضرألا قراشم هب ىلاعت هللا حتفي ,مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يدهملا مئاقلاف
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 ةةنهإ

 ةنجلا #4 كتعيشو - بلاط يبأ نب اي - كَنإ

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةعيش حدم يف تاياور ةدع مالسلا اهيلع ءارهزلا يورت

 نونوكيس مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةعيش َّنأب حّرصت «قّدصملا قداصلا اهيبأ ناسل ىلع

 لويس لب لع شمات لق ةينيقلا "فانك نأ لعق رقلا نيسفل اقر كيلا ذو لت

 هللا لوسر نع تايمطافلا ثيدح ًابيرق يتأيسو .هتافو دعب سيلو «هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 .صوصخلا اذه يف هلآو هيلع هللا لص

 :تلاق «مالسلا مهيلع هللا لوسر تنب ةمطاف نع «يلع ةنبا بنيز نع يربطلا ىور

 - بلاط يبأ نبا اي - نإ امأ» :مالسلا هيلع لعل هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 .21”(ةنجلا يف كتعيشو
4 

 ىلإ رظن هلآو هيلع هللا لص يبأ ْنِإ» :تلاق مالسلا اهيلع ةمطاف نع يزودنقلا جرخأو

 8 .("”(ةنجلا يف هتعيشو اذه :لاقو

 (””بقانملا يف يمزراوخلا بيطخلا نع قحلا قاقحإ تاقحلم يف يشعرملا ديسلا جرخأو

 لاق» :تلاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف نع «يلع تنب بنيز نع هدانسإب

 ين كتعيشو بلاط يبأ نب اي تّنِإ امأ :مالسلا هيلع يلعل هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك مالسإلا نم نوقرمي مث كبح نولحتتني ماوقأ ءيجيسو «ةنجلا

 .«”(نوكرشم مّمإَف مهلتقاف مهتيقل نإف ,ةجراخلا مه لاقي

 . 18 ص :(يعيشلا) يربطلا ريرج نب دمحم - ةمامالا لئالد

 .4037 مقرلا /91 :7 يزودنقلا - ىبرقلا يوذل ةدوملا عيباني ()

 .زيربت ط 2759 ص :بقانملا (9)

 0 :7 يشعرملا ديسلا - قحلا قاقحإ حرش (5)

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «
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> 

 هيلو ّيلعف هيلو تنك نم

 رع هتيالوب اهنرقو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيالو ميركلا هنآرق يف ىلاعت هللا لزنأ

 هللا م كحُيِلَو اَمَنِإ# ىلاعت هلوق لوزن رتاوت دقو .هلآو هيلع هللا لص هلوسر ةيالوو لجو

 افوكادو اكل رتإو فاعلا يوطقا زينا وكنا ةييرت ةكرشلا
 لخد لئاس ىلع - هتالص يف عكار وهو - همتاخبب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ قّدصت ةصق
 ءاجف عكار وهو نينمؤملا ريمأ هيلإ راشأف ءائيش دحأ هطعُي ملف سانلا لأسف يبنلا دجسم

 .""'هرصنخ نم همتاخ عزتناو

 ينثدح :لاق يبأ ينثدح :لاق يميمتلا هللا دبع نب نسحلا نع قودصلا خيشلا ىور

 نب رفعج هيبأ نع .رفعج نب ىسوم هيبأ نع مالسلا امهيلع اضرلا ىسوم نب يلع يديس

 ةمطاف نع «نيسحلا هيبأ نع هيبأ نع نيسحلا نب يلع هيبأ نع يلع نب دمحم هيبأ نع ؛دمحم
 :مالسلا هيلع يلعل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا َّنأ ءهلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب

 ."””(همامإ ٌنِلعف همامإ تنك نمو هيلو ٌنلعف هّيلو تنك نم

 هراركت مدع انرثآف ««يدعب ةفيلخلاو مامإلا تنأ يلع اي» ثيدح ًابيرق ّرم :لوقأ

 .راصتخالل ةياعر

 ناقرتفي ال يلع عم نآرقلاو ؛نآرقلا عم يلع

 نيبو - رغصألا لقثلا - مالسلا مهيلع تيبلا لهأ نيب لصفي نأ ضعبلا لواح

 ىلص هللا لوسر عم ةهجاوملا ىلإ ضعبلا لصوو «ربكألا لقثلا وه يذلا ميركلا نآرقلا

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةروس 66

 ”ا"ا/ص :(ةيهلإلا فاطلألاو ةيربلا ريخ) باتك يف كلذ ليصفت رظنا (؟) -/.

 )"( قودصلا خيشلا - مالسلا هيلع اضرلا رابخأ نويع ١:59.



 د هفلا

 «نيّلقثلاب مهيصوي ًاباتك هتّمأل بتكي نأ ةفيرشلا هتايح تاظحل يف دارأ نيح هلآو هيلع هللا

 !هللا باتك انيسح ءرجهبل لجرلا نإ :براوم ريغ ًارهاحم نضعبلا اذه لاقف

 ىلص هللا لوسر نأ ةحضاو ةلالد مالسلا اهيلع ءارهزلا هيورت يذلا ثيدحلا اذه يفو

 مهّتاو «ةّيوفشلا هتّيصو نيودت نم هللا لوسر عنم ضعبلا اذه نأ رمألا ةياغ .(مههضعب نع

 ؛يرديال ام لوقيف رجبب ىحضأ هّنأب - ىحوُي ٌيحو همالك نأب هّبر هل دهش يذلا - يبنلا

 !هلآو هيلع هللا لص ءرجحلا نع هاشاح

 (مالسلا اهيلع) ءارهزلا ةمطاف نع ةجراخ نب ةورع قيرط نم «ةدقع نبا جرخأ

 تألاتما دقو -لوقي هيف ضبق يذلا هضرم يف هلآو هيلع هللا لص يبأ تعمس» :تلاق
 24 24 2 03 م ع ع

 لوقلا مكيلإ تمّدق دقو ًاعيرس ًاضبق ضبقأ نأ كَّشوي سانلا اهّبأ : -هباحصأ نم ةرجحلا

 ذخأ مث «يتيب لهأ يترتعو (لجو زع) يبر باتك مكيف فلم ّنِإو الأ ,مكيلإ ةرذعم

 ."”(|مهيف يوفلخت ام مكلأسأف

 املح مهلضفأو امالسإ مهلوأو اماع سانلا ماعأ كجوز

 يف ةحيرص ةّينآرق ةبآ ,”74َوُمَلعَي ال َنيِذَلَو َنوُمَلعَي نيِذَلا يوتْسَي ْلَه لكل

 : هيفا ” وكلا 0 :فدت كاملا ةيناث ةيآ ابدامر 0 0 0 ف 0

 .175 ١: يزودنقلا - ىبرقلا يوذل ةدوملا عيباني (1

 .9 ةيآلا :رمزلا ةروس (1)

 ." 0 ةيآلا :سنوي ةروس ()

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «



 2-6 ةضقك

 هيلع ميهاربإ ناسل ىلع ىللاعت هلوق يف «ملاعلل لهاجلا عوجر ةرورض ىلع ىرخأ ةميرك ةيآ

 .© ابوس اطاَرص فلِدْهَأ يِنْمبَتاَف كتَيْمَل اًمملعلا نم يِنَتاَجْدَق ينِإ تَبأ اي مالسلا
 مهّوَأو - هللا لوسر ّصنب سانلا ملعأ وهو - مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ْنأ حضاولا نمو

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةياصول ّيعيبطلا حّشرملا وه ًالح مهلضفأو ًامالسإ

 . لح مهلضفأو .ًامالسإ مهوأو لِع سانلا ملعأ كجوزا :هلآو هيلع هللا ىلص هلل

 هتوم دعبو هتايح #2 مالسلا هيلع ًايلع بحأ نم ديعسلا

 يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ّبحم ةداعس يف ًاليمج ًاثيدح مالسلا اهيلع ءارهزلا لقنت

 ظحالنو .هتوم دعبو هتايح يف هل ةوادعلا بصانو هضغبم ءاقش يفو «هتوم دعبو هتايح

 هيلع يلع لضف نع لقني ام يف دي هل نوكي نأب هيفن رّركي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ّنأ
 ءادأ يف ًانيمأ نوكي نأ لوسرلا بجاو نمو ؛مهيلإ هللا لوسر هَّنأب لوقي ةرات وهف «مالسلا

 بح َّنأب هربخأ دق نيمألا ليئربج َّنأب ةثلاث لوقيو «هتبارق يباحيال هنأ حّرصي مث .هتلاسر

 .ءاقشلا ٌّقح ّىقشلا وه هضغبم َّنأو «ةداعسلا ٌّقح ديعسلا وه مالسلا هيلع يلع

 عي ممل ةساكو | ميم م يمت | مسسإ يل - | ميكو مر

 .ىرغصلا ةمطاف نع .نيسح نب يلع نع ؛هيبأ نع دمحم نب رفعج نع يناربطلا ىور
 انيلع جرخ» :تلاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف هّمَأ نع «ىلع نب نيسح نع

 يلعلو ةماع مكل رفغو مكب ىهاب هللا َّنِإ :لاقف ةفرع ةيشع هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 قح ديعسلا َّنأ ينربخي ليربج اذه «يتبارقل باحم ريغ مكيلإ هللا لوسر ٌّنِإو ؛ةصاخ

 .7" ةيآلا :ميرم ةروس 8 )١(

 . ١55 ص :يبالودلا دمحأ نب دمحم - ةيوبنلا ةرهاطلا ةيرذلا ()
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 يف ًايلع ضغبأ نم يقشلا لك يقشلا َّنأو هتوم دعبو هتايح يف ًايلع بحأ نم ديعسلا

 1 («هتوم دعبو هتايح

 هتدالو ننم ًابنذ هيلع ابتكي مل نينمؤملاريمأ ابتاك

 تيبلا لهأ نأش يف ريهطتلا ةيآ لوزن مجرتي ًاثيدح مالسلا اهيلع ءارهزلا يورت

 مهرّهطو سجرلا مهنع بهذأ ىلاعت هللا َّنأ يف - مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مهّوأو -

 كينلا لهأل لاعت هللا ءامطصا لإ ننقي ثيدح «ىعملا اذنه نتف لغأ نمضي لب «اريهطت

 ًاراونأ مهلعجف مهقلخ نأ ذنم - مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مهّوأو - مالسلا مهيلع

 ىور .ًادبأ مهنم بنذ رودص لقعتُي ال نيفطصملا موقلا ءالؤه لثمو يقدح هشرعب

 نع يلع نب نسحلا نع هدج نع هيبأ نع همع نع ٍلفونلا ةزمح نب نسح ا نع يكجاركلا
 ل امَّنَأ يلع يّبتاك نع ليئربج ينربخأ» :لاق هلآو هيلع هللا لص هنع هللا لوسر ةنبا ةمطاف

 ."”«هابحص ذم ًابنذ ىلع ىلع ابتكي
 انركذ دقو .ٌليِللاو ّيراهنلا تائيسلا ابتاك ثيدحلا يف (يلع يبتاك) ب دوصقملا :لوقأ

 هنم ردصي نأ نم لب «بنذ هنم ردصي نأ نم ىمسأو لجأ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نأ
 !هّدعبو هعمو هّلبق هللا ىأرو ال ًائيش َري م ِهّنأب مالسلا هيلع حّرص دقو «ىلوألا فالخ

 هدلوو يلع :هّللا لوسر دعب ةمئألا مه فارعألا لاجر

 نم ةعست ةمئألا نأ يف مالسلا اهيلع ءارهزلا اهتور يتلا ثيداحألا ضعب ًاقباس انركذ

 اذه يف لقننو .مالسلا هيلع رظتتنملا يدهلملا مهمئاق مهعسات «مالسلا هيلع نيسحلا بلص

 ريرج نب دمحم - ةمامإلا لئالد ؛,4 - 78 ص :يمزراونخلا قفوملا - بقانملا ؛5 ١5 :77 يناربطلا - ريبكلا مجعملا )١(

 .70 - /54 ص :(يعيشلا) يربطلا

 ١57. ص :يكجاركلا حتفلا وبأ - دئاوفلا زنك (1)

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «
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ّ 
 اوطش ةفاعلا طل رهط نأ كلل ورود ةعوو فارغ ألان ير درعا هته قاتلا

 تدعقف مهائيسو مهتانسح توتسا موق ِمَِّئَأ اوورو .فارعألا لاجرب دارملا ريسفت يف

 روس ىلع اوفقو كلذل ِمَّئأو «رانلا نع مهتانسح مهب تفلخو «ةنجلا نع مهتائيس مهب

 باحصأ َّنأ ركذف ًافاصنإ رثكأ ناك رخآلا ضعبلا ّنكل ؛مهيف هللا ىضقي ىتح فارعألا

 (”.ءادهشلاو نيقيدصلاو ءايبنألاك مهودعو قلخلا فرشأ نم موق فارعألا

 :لوقت مالسلا اهيلع ةمطاف تعمس :لاق «رذ بأ نع «ليفطلا يبأ نع يسلجملا جرخأ

 َنوُفرْعَي لاَجر فاّرغألا ىَلَعَو# ىلاعتو كرابت هللا لوق نع مالسلا هيلع يبأ تلأس»
 «نيسحلا بلص نم ةعستو ىاطبسو ىلع:ىدعب ةمئألا مه :لاق 4 :فاميسس ةلك

 نم الإ رانلا لخدي الو هنوفرعيو مهفرعي نم لإ ةنجلا لخدي ال .فارعألا لاجر مه

 ."”(مهتفرعم ليبسب الإ هللا فرعُي ال .هنوركنُيو مهركنأ

 ةّمألا هذه اوبأ مالسلا امهيلع يلعو دمحم

 # لجو زع هللا لوق يف ؛مالسلا هيلع يرك ءلا مامإلل بوسنملا ريسفتلا يف ءاج
 .يلعو دمحم ةّمألا هذه اوبأ» :مالسلا اهيلع ةمطاف تلاق 94 اًناَسْحِإ يَدلَولابَو

 مئادلا ميعنلا مهناحيبيو ءامه وعاطأ نإ مئادلا باذعلا نم مهناذقنيو .مهد وأ ناميقي

 ."(امهوقفاو نإ

 )١( يواطنطلا دمحم ديسلل ميركلا نآرقلل طيسولا ريسفتلا :رظنا 70/8:4.

 .؟5 ةيآلا :فارعألا ةروس (؟)

 ."01 :"5 راونألا راحب (")

 . 77 ةيآلا :ءارسإلا ةروس ؛ ١0١ ةيآلا :ماعنألا ةروس ؛ا"7 ةيآلا :ءاسنلا ةروس ؛417 ةيآلا :ةرقبلا ةروس (4)

 .769 :77 يسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب (5)



 داكقلا
 هنأ لاضف نب يلع نب نسحلا نع هتياور يف قودصلا خيشلل عيارشلا للع يف ءاجو

 يلعو انأ» هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىنعم نع مالسلا هيلع اضرلا مامإلا لأس

 ةقفشك هتّمأ ىلع هلآو هيلع هللا لص يبنلا ةقفش َّنِإ) :مالسلا هيلع لاقف (ةّمألا هذه اوبأ

 هيلع يلع ةقفش هدعب نمو «مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع هتّمأ لضفأو .دالوألا ىلع ءابآلا

 لاق كلذلف .هدعب مامإلاو هتفيلخو هيصو هَّنأل هلآو هيلع هللا لص هتقفشك مهيلع مالسلا

 ."0(ةّمألا هذه اوبأ يلعو انأ :هلآو هيلع هللا لص

 هلآو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر نع مالسلا نهيلع تايمطافلا ثيدح

 هدهاش امث «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةعيشل رئاشبلا عورأ تايمطافلا ثيدح نمضتي
 ٍِ 5 ا ؟ 1

 .ءامسلا ىلإ هب يرسأ امل ةئجلا يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 رفعج نبا دايز نب دمحأ ىنثدح :لاق نيسحلا نب ىلع نب دمحم انثدح :تالسلسملا

 دمحأ هللا دبع وبأ لاق :لاق يضيرعلا يولعلا دمحم نب رفعج مساقلا وبأ ينثدح :لاق

 نب ركب ينثدح :لاق يزاوهألا رفعج نب دمحم نب يلع ينربخأ :لاق :ليلخ نب دمحم نب

 ٌمأو بنيزو ةمطاف ينتثدح :تلاق :اضرلا ىسوم نبا يلع تنب ةمطاف انتثدح :لاق فنحأ

 ينتثدح :تلاق «دمحم نب رفعج تنب ةمطاف انتثدح :نلق ءرفعج نب ىسوم تانب موثلك

 ىنتثدح :تلاق «نيسحلا نب ىلع تنب ةمطاف ىنتثدح :تلاق «ىلع نب دمحم تنب ةمطاف

 ةمطاف نع مالسلا |امههيلع يلع تنب موثلك ّمأ نع :يلع نب نيسحلا اتنبا ةنيكسو ةمطاف

 - وو

 باب اهيلعو .ةفوجم ءاضيب ةّرد نم رصقب انأ اذإف ةنحجلا تلخد ءامسلا ىلإ يب ىرسأ امل»

 .للعلا نع اّلقن ١55. :4 يناشاكلا ضيفلل يفاصلا ريسفت )١(

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «
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 4قه

 هلإ ال) بابلا ىلع بوتكم اذإف يسأر تعفرف ءرتس بابلا ىلعو ؛توقايلاو ردلاب للكم

 لثم نم !خب خب) رتسلا ىلع بوتكم اذإو «(موقلا يلو يلع هللا لزيمر دع نات

 لكم ةضف نم باب هيلعو هفّوجم رخأ قيقع نم رصقب انأ اذإف هتلخدف (!يلع ةعيش
 دمحم) بابلا ىلع بوتكم اذإف يسأر تعفرف ءرتس بابلا ىلع اذإو ءرضخألا دجربزلاب

 .(دلوملا بيطب يلع ةعيش رشب) بوتكم رتسلا ىلع اذإو «(ىفطصملا يصو يلع «هللا لوسر

 ةتوقاي نم باب هيلعو .هنم نسحأ َرأ ) فّوجم رضخأ درمز نم رصقب انأ اذإف هتلخدف

 يلع ةعيش) رتسلا ىلع بوتكم اذإف يسأر تعفرف ءرتس بابلا ىلعو ؤلؤللاب ةللكم ءارمح

 يلع كيصوو كمع نبال دمحم اي :لاقف ؟اذه نمل ليئربج يبيبح :تلقف «(نوزئافلا مه

 اعدُيو ؛يلع ةعيش الإ ةارع ةافح ةمايقلا موي مهلك سانلا رشحت ؛مالسلا هيلع بلاط يبأ نب

 :تلقف ؛مهئابآ ءاسأب نوعدي مّئإف ,مالسلا هيلع يلع ةعيش الخ ام مهتاهّمأ ءامسأب سانلا
 .""(مهدلوم باطف ًايلع اوبحأ منأل :لاق ؟كاذ فيكو ليئربج يبيبح

 «ريدغلا ثيدح ةاور ةلمج نم مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ لصفلا ةيادب يف انركذ :لوقأ

 يف انركذ (ى «نينمؤملا ريمأ ةلزنمب ةرهاطلا هتعضب هللا لوسر رابخإ ثيدح ىلإ انقرطتو
 اهيلع «نينمؤملا ريمأ لضف يف ةثّدحملا ءارهزلا اهتور ةرثاكتم ثيداحأ لوصفلا يقاب

 .راهنلاو ليلا يقب ام هللا مالس امهآو

 اهرابخأب هثدحتف ضرألا لأسي مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ

 ثيح «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمآل ةبيجع ةبقنم مالسلا اهيلع ةثدحملا ءارهزلا يورت

 ميركلا نآرقلا هفصي يذلا لجرلا وه هّنأو «تانتاكلا يف مالسلا هيلع هفّرصت نع فشكت

 اها اند ديف افادوو نقولا تطاقسلاب

 .يحطبألا ىضترم ديسلل ؛١7١ ص :نيقيرفلا ثيداحأ يف ةعيشلا )١(



 قام

 ةمطاف نع .هعفر ةجراخ نب نوراه نع هدانسإب ريرج نب دمحم ىور

 :تلاق ؛مالسلا اهيلع

 امهودجوف ءرمعو ركب يبأ ىلإ سانلا عزفف ءركب يبأ دهع ىلع ةلزلز سانلا باصأ»

 باب ىلإ اوهتنا ىتح سانلا |مهعبتف «مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع ىلإ نيعزف اجرخ دق

 عينا قمت نيف نعال كاراكبا نبك ةدايعلا هيلع لع وبلا عرخت مدام هيلع لع
 ةنيدملا ناطيح ىلإ نورظني مهو هلوح اودعقو اهيلع دعقف «ةعلت ىلإ ىهتنا ىتح سانلا

 فيكو : اولاق ؟نورت ام مكلاه دق مكّنأك : مالسلا هيلع يلع مهل لاقف .ةبهاذو ةيئاج ٌجترت

 «هديب ضرألا برض مث هيتفش كّرحف :مالسلا اهيلع تلاق ؟طق اهلثم َرن ملو انلوبي ال

 جرخ ثيح ًالوأ مهبّجعت نم رثكأ كلذ نم اوبجعف ,تنكسف !ينكسا ؟كلام :لاق مث

 لاق يذلا لجرلا انأ :لاق . .معن: :اولاق ؟يعينص نم متبجع دق مكن مهل لاق[ ف] ؛مهيلإ

 اَم ْناَسْنإلا َلاَقَو * اهناذ نورا كولو * اًهَاَرْلِز لا ِتَلْزَلُر اَذِإإآ :لجو زع هللا

 ,200ثدحت ياّيِإ "”4اَهَراَبْخَأ ؛ ْتدَحَت ٍذِئَمْوَي# ؛اطام :اط لوقأ يذلا ناسنإلا انأف (0هاَهَل

 ىلإ عزفف ركب يبأ دهع ىلع ةلزلز سانلا باصأ ِهَّنَأ بقانملا يف بوشآ رهش نبا جرخأو
 هيتفش كّرحو !مكلاه دق مكنأك» :لاقو ةعلت ىلع يلع دعقف «هّياحصأ مالسلا هيلع يلع

 هللا لاق يذلا لجرلا انأ :لاق مث ءتنكسف .ينكسا ِكل ام :لاق مث هديب ضرألا برضو

 ُتدَحَت ٍذِئَمْوَي# كل ام :ال لوقأ يذلا ناسنإلا انأف ؛تايآلا 4 ضردلا تَْلُ اذإ# ىلاعت

 .«ثّدحت ياي 4« اهناكل

 )١( تايآلا :ةلزلزلا ةروس ١ -”.

 ةيآلا :ةلزلزلا ةروس (؟) 4.

 )( ص :(يعيشلا) يربطلا ريرج نب دمحم - ةمامإلا لئالد 55 -/1”.

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «



>» 

 اهنكلو «ينتباجأل هباتك يف هللا اهركذ يتلا ةلزلزلا تناك ول» :لاق هنأ رخآ ربخ يفو
 .200كلتي 0 ل

 هلايعل مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ حدك ةَصق يورت مالسلا اهيلع ةمطاف

 هيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف اهتايح نع ةبيجع ًاروص مالسلا اهيلع ءارهزلا تلقن

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ حدك روص نم ةروص ىلإ ثيدحلا اذه يف تقّرطتو «مالسلا

 ذخأيو هتيب يف رثب نم ءاملا هل يقتسيف ّيدوهب لجرل ةفيرشلا هّسفن رجؤي وهف «هلايع ىلع
 ةرباصلا هتجوز ىلإ هلمح رمتلا نم ءيش هل عمتجا ىتح .ةدحاو ةرمت ءاملا نم ولد لك ءازإ

 نينمأملا ريمأ نأ ظحتالتو هللا ليبس ىف داهج هلايغ لع هدكو لجرلا لمع نإ اهب تاغقتل

 م هّنأو «(ءاملا نم ولد لكل ةدحاو ةرمت وهو) هرجأو لمعلا ءازج رغصتسي مل مالسلا هيلع

 .هّبر يضرُيو هتمارك هل لفكي لمعلا كلذ ناك املاط ّيدوهيل لمعلا نم فكنتسي

 لوسو نأ : مالتلا نهبلع دين ىدب ةمطاف: نع سوم نب دمع قع يالودلا قوز

 سيلو انحبصأ :تلق .تلاق .؟- ًائيسحو ًانسح :ينعي - ّينبا نيأ» :لاقف ًاموي اهاتأ هللا

 كدنع سيلو كيلع ايكبي نأ فوختأ ُنِإف هب بهذأ :يلع لاقف «قئاذ هقوذي ءيش انتيب يف

 امهدجوف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ هجوف .يدوهيلا نالف ىلإ اهب بهذف «ءيش

 دتشي نأ لبق ّينبا بلقت الأ ...يلع اي :لاقف .رمت نم لضف |هيديأ نيب ةبرشم يف نابعلي

 ىتح هللا لوسر اي ٌتسلج ولف «ءيب انتيب يف سيلو انحبصأ :يلع لاقف :لاق ؟امهيلع رحلا

 ولد لك يدوهيلل عزني يلعو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سلجف !تارمت ةمطافل عمجأ

 هللا ىلص هللا لوسر لمحف «لبقأ مث هتزجح يف هلعجف رمت نم ءيش هل عمتجا ىتح ةرمتب
 ."!(|مهبلقأ ىتح رخآلا يلع لمحو امهدحأ هلآو هيلع

 16 :7” بوشآ رهش نبال ءبلاط يبأ لآ بقانم 0 )١(

 ١50 -١55. ص :يبالودلا دمحأ نب دمحم - ةيوبنلا ةرهاطلا ةيرذلا (1) 5

 عي ممل ةسكو | ميم م يمت مس يل - | ميكو مر



 قاع

 ةصلختسملا سوردلا

 ءاضقلاو اهسمطل ةرركتم تالواحم ىلإ تضّرعت ةيوبنلا ةنسلا نأ خيراتلا انثّدحي

 عنمب ًارورمو «آلعف اهنم نّود ام قارحإ مث ءثيداحألا نيودت عنم نم ءادتبا ءاهيلع

 لوسر ثيداحأ اوثبيف ةضيرعلا هللا دالب يف اورشتني الئل ةنيدملا نم جورخلا نم ةباحصلا

 ارطقنساو ةريقللا ارلجكاق ةواعم ميتسأر لظو نوب رمال ناج ق لا و ميلع هللا ليها

 نبا ركذ دقو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لضف يف ةياور يوري نم لك ءاطعلا ناويد نم

 نم ًائيش ىور نمت ةمذلا تئرب نأ) :ةعامجلا ماع دعب هلامع ىلإ بتك ةيواعم َّنأ ديدحلا يبأ

 يلع نونعلي رينم لك ىلعو ةروك لك يف ءابطخما تماقف «(هتيب لهأو بارت يبأ لضف

 اوزيجي اّلَأ قافآلا عيمج يف هلامع ىلإ بتك)و .(هتيب لهأ يفو هيف نوعقيو هنم نوؤربيو
 ."(ةداهش هتيب لهأو يلع ةعيش نم دحأل

 ىلع نيعباتلا نم ًاموقو ةباحصلا نم ًاموق عضو ةيواعم َّنأ) ديدحلا يبأ نبا ركذو

 ىلع مهل لعجو «هنم ةءاربلاو هيف نعطلا يضتقت مالسلا هيلع يلع ين ةحيبق رابخأ ةياور

 ءصاعلا نب ورمعو ةريره وبأ :مهنم ؛هاضرأ ام اوقلتخاف «هلثم يف ٍبغرُي ًالعج كلذ

 ."”(ريبزلا نب ةورع نيعباتلا نمو «ةبعش نب ةريغملاو

 نامثع يف ثيدحلا َّنإ :هلامع ىلإ - ةيواعم يأ - بتك مث) :ًاضيأ ديدحلا يبأ نبا لقنو
 ىلإ سانلا اوعداف اذه يباتك مكءاج اذإف «ةيحانو هجو لك يفو رصم لك يف اشفو رثك دق

 يف نيملسملا نم دحأ هيوري ًاربخ اوكرتت الو ءَنيِلّوَألا ءافلخلاو ةباحصلا لئاضف يف ةياورلا

 )١( - جهنلا حرش 7: 0964.

 ةغالبلا جهن حرش (؟) 1: /70.

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «



١ 
 ضحدأو «ينيعل ٌرقأو يلإ ّبحأ اذه نإ «2"”ةباحصلا يف هل ضقانمب ينوتئاو اّلِإ بارت يبأ
 «سانلا ىلع هبتك تئرقف ؛هلضفو نامثع بقانم نم مهيلع دشأو هتعيشو بارت يبأ ةّجحل

 ام ةياور يف سانلا ٌدجو ءاحل ةقيقح ال ةلعتفم ةباحصلا بقانم يف ةريثك رابخأ تيوّرف

 اومّلعف بيتاتكلا وملعم ىقلأو «ريانملا ىلع كلذ ركذب اوداشأ ىتح :ىرجملا اذه يرجي

 .نآرقلا نوملعتي امك هومّلعتو هوور ىتح ؛عساولا ريثكلا كلذ نم مهاملغو مهايبص

 ."”(هللا ءاش ام كلذب اوثبلف .مهمشحو مهمدخو مهءاسنو مهتانب هومّلع ىتحو

 ةيديط ال نيكيعلا لو ةيونقلا هولا عيدرسو وعلا نط يفي ةةويومألا ماقوق

 يه لب «عابتالا ةبجاو نيريثكلا رظن يف تراصو «ةيوبنلا ةنسلا نمض لقنت نيخيشلا ةنس

 .هللا لوسر ةنس عم تضراعت اذإ عابتالاب ىلوأ

 ءارهزلا اهتلذب يتلا ةميظعلا دوهجلاو ريبكلا صرحلا لصفلا اذه يف انظحال دقو

 ريبكلا اهمامتهاو «ةفيرشلا ةّيوبنلا ةنسلا نيودتو ةنايصو ظفح يف - مالسلا اهيلع لوتبلا

 ةديرج ىلع ةعله شتتفت اهارن ثيحب «هلآو هيلع هللا لص لسرملا اهيبأ ثيداحأ ظفح يف

 .اهتدقف دق نوكت نأ تفاخ ءاهيبأ تاياور ىدحإ اهيف

 يف مهملا رودلا اه ناك ةمهم ةريثك تاياور مالسلا اهيلع ةثّدحملا ءارهزلا تلقن دقلو

 ثيدحك «مالسلا مهيلع هدلو نم راهطألا ةمئألاو نينمؤملا ريمأ ةيالو تيبثتو خيسرت
 «ليئارسإ ينب ءابقن ددعب هللا لوسر دعب ةمئألا ْنأ ثيدحو .ءاسكلا ثيدحو ؛حوللا
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 .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ بقانم تاياور ضقنت ةباحصلا بقانم يف تاياور هناوعأ هل قلتخي نأ ةيواعم بلط 8 )١(

 .17 17 جهنلا حرش (0)



 قيام

 تثدحت دقل ؟مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيالو ملاعم عييضتو ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا سمط
 وع

 :تلاقف «ةرهاطلا ءارهزلا اهّمَأ ناسلب ديزي ةيغاطلا سلجم يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ةنبا

 الو ءانيحو تيْتالو ءانركذ وحمتال هللاوف .كدهج ْبِصانو ,كيعس عساو ,كديك ْذِكف»

 الإ كعمجو .ددعالإ كماّيَأو ,دنف الإ كيأر لهو ءاهراع كنع ضحرتالو ءاندمأ كردُت

 ."7(نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ دانملا داني موي ددب

 4<يهرم

 ٠ ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - نماثلا لصفلا «

 )١( راونألا راحب ؛7١٠/ص :سوواط نبا ديسلل فوفطلا ىلتق يف فوهللا 54 : ١10 .



 5 هذا واوا يوي
 >4 را

 - 1 مول
 2 ١( ور 7 هس ا( رص «»



 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف ||

 راثيإلا ةوسأ





 ةيعلم

 ىلاعت هللا ليبس يل تاذلا ناركن ةورذ ىلإ قيلحتلا

 جوحأ وه نوكي تقو يف هسفن ىلع هرثؤيو ناسنإلا هيخأب ناسنإلا ركفي نأ لمجأ ام

 ءاهزئارغو اهعماطمو سفنلا ىوه نع رشبلا ىلختي نأ عدبأ ام !!هب هرثآ دق امل هيخأ نم
 نم ناوضرو تاذلا ناركنو ةيحضتلاو ٌومسلا نم عدبأ الو عورأ ال قافآ ىلإ قّلحيو

 زجعت ناولأب ةريصقلا ةروتبملا اهتايح ةحول مالسلا اهيلع ءارهزلا تنّول دقل !!ربكأ هللا

 مالك) ميركلا نآرقلا تاملك مامأ لاجملا ىقبيو ءاهفصو نع دودحملا رشبلا تاملك

 لقنتل نآرقلا روس نم ةلماك ةروس لزنتف :ةعئارلا ةحوللا كلت ليصافت مسر يف (قلاخلا

 يرشبلا لقعلا رّوصت نع ةعنتمملا .فصولا ىلع ةليحتسملا اهفقاوم نم ًادحاو ًافقوم

 .ةداملا دويقب لبكملا

 !!ناسنإلا كيخأ عوج ركذتتو ًازفح كءاشحأ زفحي يذلا عوجلا ىسنت نأ راثيإلا

 ىرت ال نأ راثيإلا !!كيخأ ةداعس يف كتداعس ىرتو كسفن نع ضرعُت نأ راثيإلا

 كيخأل هلك ّقحلا ىرتو ءاهتامّوقم طسبأ يف لب ايندلا تاذلم يف سيل ءاقح كسفنل

 !!جاتحملا فعضتسملا

 ًاليل هقرط امل هفيض ماعطإ يف رّيحت يذلا يئاطلا متاح مرك روص نع خيراتلا ثدحت دقل

 فاطملا ةيابن يف هّنكل «ةنرّتملا هراكفأ ٌدقع طرفناو هّبل شاطو هاّيِإ همعطُي ام هيدل نكي ملو

 وه متاح لكأو مهفيض اومعطأ مث .هفيضل هرحن ًاديص داطصاف جرخو هسوق لوانت
 :كلذ فصو يف لوقي ثيح «هعم هلايعو

 |منغ اومنغ دقو ًامرغ اومرغ امو 22 مهفيض َّنح اوضق دق ًامارك اوتابف

 ًاثالث موصي - مهتمداخو امهينباو اهلعبو ةمطاف ريغ - ًادحأ فرعي مل خيراتلا ّنكل

 ٠ راثيإلا ةوسأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - عساتلا لصفلا ٠
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 ًايتيو ًانيكسم راطفإلا دعوم دنع ةليل لك رثؤي ناك هّنأل «حارقلا ءاملا اّلِإ لوانتي نأ نود

 ىفاع نإ ىلاعت هلل ًاركش اموصي نأ مالسلا امهيلع ءارهزلاو نسحلا وبأ رذن دقل .ًاريسأو

 ىبأ رذنلاب ءافولا ىلع ناوبألا مزعو ايفوع الف ءامهب لأ ضرم نم نينسحلا |هيدلو

 ىضقنا اذإ ىتح ءمهعم موصت اََّنِإ مهتمداخ تلاقو ءموصلا يف امهتكراشم اّلِإ نادلولا

 ريعشلا صارقأب اّلِإ محدزت مل يتلا راطفإلا ةدئام ىلع اوسلج «هلوطب لوألا مويلا راهن

 فوص ةّزج ءازإ يدوهب لجر نم هوذخأ ريعش نم ءاسنلا ةديس اهتزبخ يتلا ةسمخلا
 نيكسم بابلا قرط دقف ؛لوألا ناحتمالا ءادأ ناح ءمهفرشأو ءايبنألا متاخ ةنبا اهزغت

 ءًاركاش هذخأيس ناك ًادحاو ًافيغر هوطعي نأ مهناكمإب ناكو !ًائيش مهمعطتساو ملسم

 برعلا ةريزج مايأ نم موي مايص ءانع دعب اورطفيل ةيقابلا ةفغرألا مهنيب نومستقي مث

 اذه رثؤت نأ اّلِإ تبأ ةريبكلا سوفنلا نكل .اهراهن لوطو اهترارحو اهفافجب ةفورعملا
 ءاملا ىلع اّلِإ هيف اورطفي مل لوألا مويلا ىضقنا اذكهو .كلمت ام لكب اهسفنأ ىلع نيكسملا

 نآل ت يباع ييراعتلا ف ةايتلاب:ةوضنأ ليل دعب نيفتاضااوخبصأ مق« ينارقلا

 ال يذلا رابحجلا كلملا يدي نيب مايقلا نوديري «ماين قلخلاو عجاضملا نع ىفاجتت مهبونج

 :هلز عرصتلاو نعاس م ضأ

 ّنكل «ىوقلا نهويو ءاشحألا زفحي عوجلاو ةيواخ نوطبلاو يناثلا مويلا لحو

 اهباحصأ سرامف ءاهتضّورو اهترخس نأ امل قبس يتلا نادبألاب تناهتسا ةيوقلا حاورألا

 وأ دجسملا يف نسحلا وبأو «ةدابعلاو تيبلا لمع نيب اهتيراجو ةمطاف :ةيعيبطلا مهتايح

 راهن دعب راطفإلا دعوم لح ىتح دجسملاو تيبلا نيب نانسحلاو «هللا لوسر ههّجوي |ثيح

 راطفإلا ةدئام ىلع مهلفاونو مهتالصو مهضئارف ءاهنإ دعب نومئاصلا سلجو .لواطتم

 مهديأ اوّدمو «ةسمخلا ريعشلا زبخ صارقأ مهنيب اوعّزوو رركتملا دحاولا نوللا تاذ



 ةيمام

 تقرط «بابلا تقرط دقل .يناثلا ناحتمالا دعوم ناحو ءركشلاو ةيمستلا دعب اهيلإ

 اهمامأ ليئربج فقو املاط يتلا بابلا تقرط .ةنيدملا نيكاسم اهعرق املاط يتلا بابلا

 ًاعئاج السم ًايتي اهفلخ اودجوف بابلا اوحتفو .هدعبو يبنلا ةايح يف ًانذأتسم ًاعضاخ

 ءاملا ىلع اورطفأ مث مهراطفإ ماعط لك هوطعي نأ اّلِإ اوبأف ءًائيش ميتيلا مهمعطتساف

 .يلاوتملا ثلاثلا مويلل نيمئاص اوحبصأو مهتليل اوتابو «حارقلا

 نأ نينسحلا مادقأ ناكمإب ناك فيك .هبعاصمو هتاناعم لكب ثلاثلا مويلا لح

 ؟هفيظنتو هّمقو تيبلا تابجاو ءادأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ناكمإب ناك فيك ؟امهالمحت

 رونتلا يف راطفإلا ةفغرأ زبخ مث نيجعلا دادعإو ثلاثلا ريعشلا عاص نحط اهنكمأ فيك

 مويلا اذه سمشلا برغتل نيريغصلا نينسحلاب ةمحر !!نيمحارلا محرأ اي ؟بهاللا

 دالب سمس نكذل !!اعوج ءاسلا ةدّيس توق نأ لبق اعيزس راطفإلا نعوم تأيل !!اوكبف

 يهو ةرومعملا ءاجرأ تعدوو سمشلا تبرغ دقل !!طقف مويلا ًابهو ًاعوطس لقأ زاجحلا

 :لمع ريخ ءادأل نيَّلِصملا وعديو ةالصلل نذؤي لالب توص العو «ةرّيحتم ةشوهدم

 .نيلسرملاو ءايبنألا متاخ فلخو هللا لوسر دجسم يف ةالصلا

 ةفغرأ نم اورطفيل ةدئاملا لوح اوقّلحتو «ةالصلا ءادأ دعب ةكرابملا ةلئاعلا دقع مظتنا

 بابلا توص اوعمسف اورطفيل مهيديأ اودمو «ءاسنلا ريخ لمانأ اهتّدعأ يتلا ريعشلا زبخ

 هذه نم ًاريخ مههوجو يف حتت ًاباب نوفرعي ال ءارقفلاو ىماتيلاو نيكاسملا َّنِإ !قرطُي

 نيرظتنم مهيديأ تيبلا لهأ در !ًابئاخ اهنع داعف مهدحأ اهقرط نأ طق لصحي ملو ,بابلا

 تيب لهأ اي مكيلع مالسلا :فاطعتسا يف لاق !!ًاريسأ ةرملا هذه ناك دقل .قراطلا ةفرعم

 رسولا نوما يارا وعلل الاوان ققوباب يوبألا يلق ىراشا نمسا ١1 دبع

 نادلولا ىدتقاو ءاهفيغر ماركلا ةنبا ةمطاف تعفرو «ريسألل هيطعيل هفيغر مالسلا هيلع

 ٠ راثيإلا ةوسأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - عساتلا لصفلا٠
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 كرشملا ريسألل تيطعأف ةسمخلا ةفغرألا تعفّرو مهب ةضف تدتقاو ءاهيوبأب ناريغصلا

 حارقلا ءاملا اّلِإ ةطيسبلا ةدئاملا ىلع قبي مل !!مالسإلاو كرشلا نيب ريبكلا قرافلا فرعيل

 نأ ىوس خيراتلا انل لقني ملو ؛مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ىلع ةليللا كلت تضقناو

 نينا ال ةلإو هيلع هللا صن ل وسو داود عملا ل وجا ةففارمأل انآ قوت

 هتناحيرو هتنباب قحلي ال دق ِهَّنَأ كردأ ربيخ لطب |مهيبأ لاحو نينسحلا لاح ىلإ رظنو هتالص
2- 

 يف امهَّمأ نأ - خارفلاك ناشعتري نينسحلا دهاش نيح - يبنلا فرع دقل .ةّيح هدبك ةذلفو ١ 2

 اهادلو عبشيل عوجت تناك يتلا ءاهسفن ىلع ةرثؤملا نونحلا ةمطاف نأ كردأو ءقدحم رطخ

 نأ اننكمي !ًاعوج توملا رطخ نآلا هجاوت دهاجملا اهجوز عبشيل عوجتو «ناريغصلا

 «لورهي داكي ناك - ةمطاف تيب ىلإ مهقيرط يف - هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنأ رّوصتن

 هحور ةمطاف تيب باب عرقي وهو ةّوقب قفخي ميحرلا هبلق ناك فيك روصتن نأ اننكميو

 حتفت يهو ةقرشملا اهتعلط ىري وأ «ّدري نونحلا اهتوص عمسي نأ رظتنيو هيبنج نيب يتلا

 وسو ةناغسا نمت ال اهكلوتتانلا تععت كيك قرد ال ايفانكا نيقستو:بابلا

 نم ءامسلا ةكئالم تبجع دقل !!ًاعوج نوتومي دمحم تيب لآ !!هللاب هاثوغاو :عوجلا نم

 يدبألا رخفلا ماسو :ءامسلا ٌدر ىتأ ام ناعرسو «مهتمداخو |مهينباو ةمطافو يلع راثيإ

 دودولا ميحرلا برلا در هغلبَيل ءارهزلا يبأ ىلع ىلاعت هللا يحو نيمأ طبه .طق دحأ حجني

 و راغلا ليلكإ - دمحم اي - ذحُحخ !!كنتيب لهأ يف هللا كأّته ام ذُح» :هل لاقو هتثاغتسا ىلع

 لَه# :ناسنإلا ةروس هيلع الت مث .«ةرْثؤملا ةيلاثملا ةلئاعلا هذه ين درف لك نيبج ىلع هْعَض
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 اًذَهنإإ ىلاعت هلوق ىلإ 4 اًروكحْنَم انيس “كحيل ر فدا نم ُنيِح ناَسْنإلا ىَلَع ىَنأ
 .4اروكشمْركْيَس ناك ةًرجركل ناك

 (ىتأ له) لوزن ةصق ل راثيإلا ةَمَق

 ضرم» :لاق ,«رْذّنلاب نوفوي# :لجو زع هلوق يف مالّسلا هيلع هللا دبع بأ نع

 هيلع هللا لص هللا لوسر امهداعف .ناريغص نايبص امهو مالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا

 .نالجر هعمو هلآو

 ةثالث موصأ :لاقف .امهافاع هللا نإ ًارذن كينبا يف ترذن ول ءنسحلا ابأ اي :امهدحأ لاقف

 ًاضيأ نحنو :نايبصلا لاقو ؛مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاق كلذكو ,لجو زع هلل ًاركش مايأ

 مالّسلا هيلع يلع قلطناف .ماعط مهدنع سيلو امايص اوحبصأف «هتيفاع هللا اهسبلأف

 ينيطعت نأ كل له :هل لاقف .فوصلا جلاعي ءنوعمش هل لاقي دوهيلا نم هل راج ىلإ

 ءاجف .هاطعأف .معن :لاق ؟ريعش نم عوصأ ةثالثب دمحم ةنبا كل اهزغت فوص نم ةزج

 هتنجعو هتنحطف ريعشلا نم ًاعاص تذخأ مث فوصلا ثلث تلزغف تدمع مث

 هللا لص يبنلا عم مالّسلا هيلع يلع ىلصو ءًاصرق دحاو لكل ءصارقأ ةسمخ هنم تزبخو

 .هلزنم ىتأ مث برغملا هلآو هيلع

 دق نيكسم اذإ مالّسلا هيلع يلع اهرسك ةمقل لوأف .مهتسمخ اوسلجو ناوخلا عضوف

 «نيملسملا نيكاسم نم نيكسم انأ دمحم تيب لهأ اي مكيلع مالسلا :لاقف بابلاب فقو

 ٠ راثيإلا ةوسأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - عساتلا لصفلا ٠
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 مهيلع مّنأ هيف ءاجو ؛هلوطب ثيدحلا ةنجلا دئاوم ىلع هللا مكمعطأ نولكأت ام ينومعطأ

 ءًاريسأو بتي نيتيتآلا نيتليللا يف مهراطفإ ماعط اوطعأ مث ,مهراطفإ ماعط هوطعأ مالسلا

 :ثيدحلا ةياهن يف ءاجو ؛ًامايص اوحبصأو «حارقلا ءاملا الإ اوقوذي مل ًاعايج اوتابو

 ؛مكب ىرأ ام ينؤوسي ام ّدش !نسحلا ابأ اي :لاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا مهب رصب (ملف»

 ةدش نم اهرهظب اهنطب قصل دق ءاهبارحم ين يهو اهيلإ اوقلطناف .ةمطاف يتنبا ىلإ قلطنا

 هاثوغاو :لاقو هيلإ اهمض هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهآر |ملف .اهانيع تراغو عوجلا

 ؟ىرأ امهيف ثالث ذنم متنأ !هللاب

 اي ذخآ امو :لاق .كتيب لهأ يف كل هللا أيه ام ذخ .دمحم اي :لاقف ليئربج طبهف

 اذه نإإ :غلب اذإ ىتح ««رْهدلا َنِم ُنِيِح ناسُنإلا ىَلَع ىتأ ْلَهل :لاق ؟«ليئربج

 ."74ًا روك َمْركحُيمَس ناكر ةَزَجْرُكَأ ناح

 َنوُفاحَيَو رْدَّنلاب نوفوُيآ# ىلاعتو هناحبس هللا لوق يف سابع نبا نع يبلعثلا جرخأ

 ةثالث هلل اموصي نأ :ةمطافو ىلع هرذن يذلا رذنلا ةصق «ًايطَتْسسُم رش ناكح اَمْوَي

 اماصف «ىلاعت هللا امهافاعف ءامبب لأ ضرم نم مالسلا |مهيلع نانسحلا ءىرب نإ ًاركش مايأ

 ىلإ لوألا مويلا يف مهراطفإ اوطعأ مَّْنِإ مث «مايأ ةثالث ةضف مهتيراجو نانسحلا |مههعمو

 راطفإلل اوسلج مث «حارقلا ءاملا الإ اوقوذي ملو ,عوجلا مهل اكشو مهبابب فقو نيكسم

 ملو مهراطفإ هوطعأف ءًاماعط مهأسو نيرجاهملا دالوأ نم ميتي مهءاجف يناثلا مويلا يف

 مالسلا :لاقو ريسأ مهباب قرطف راطفإلل ثلاثلا مويلا يف اوسلج مث «ءاملا الإ اوقوذي

 دمحم ريسأ ّنإف ينومعطأ ءانومعطت الو (اننودشتو) انورسأت ءدمحم تيب لهأ مكيلع

 ًائيش اوقوذي مل اهيلايلو مايأ ةثالث اوثكمو ماعطلا هوطعأف «ةنجلا دئاوم ىلع هللا مكمعطأ

 .نوعبرألاو عبارلا سلجملا ١١ ح/ 707:١ :قودصلا يلامأ )١(



 كدا

 نسحلا ىنميلا هديب يلع ذخأ مهرذن اوضق دقو عبارلا مويلا يف ناك نأ ملف «حارقلا ءاملا الإ

 خارفلاك نوشعتري مهو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر وحن لبقأو نيسحلا ىرسيلا هديبو

 ينؤوسي ام دشأ ام نسحلا ابأ اي :لاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا هب رصب |ملف «عوجلا ةدش نم

 اهنطب قصل دقو اهبارحم يف يهو اهيلإ اوقلطناف !ةمطاف يتنبا ىلإ قلطنا ءمكب ىرأ ام

 هاثوغاو :لاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا اهآر |ملف ءاهانيع تراغو عوجلا ةدش نم اهرهظب

 ام ذخ دمحم اي :لاقف مالّسلا هيلع ليئاربج طبهف !ًاعوج نوتومي دمحم تيب لهأ «هللاب

 ىلإ ؟ىاسنإلا ىّلَع ىتأ لَه هأرقاف ؟ليئاربج اي ذخآ امو :لاق كتيب لهأ يف هللا كأنه

 ."0ةروسلا رخآ ىلإ «ًاروكحُش الو# هلوق

 زبخ ةرسكب قدنخلا رفح ءانثأ اهسفن ىلع اهابأ رثؤت مالسلا اهيلع ةمطاف

 تضافأ دقف .فصولا ىلع ةّيصع هلآو هيلع هللا لص ىفطصملا اهيبأب ءارهزلا ةقالع

 ءارهزلا نديد ناك اذإو .(اهيبأ َمأ)ب اهّبقلي هلعج ام ةّبحملاو نانحلا نم اهيبأ ىلع ءارهزلا

 ةمئاص تيبتو اهماعط مهحنمتف ءاريسأو ًايتيو ًانيكسم اهسفن ىلع رثؤت نأ مالسلا اهيلع

 مالسلا هيلع نينمؤملا ٌريمأ فصيو !ًاعوج رّوضتي اهابأ تأر اذإ اهب كلاب اف «ةيواط

 ("”«راثيإلا ىلع سوفنلا لمح راربألا ميش نم :لوقيف ءراربألا ميِش نم هّنأب راثيإلا

 ةيلاتلا ةياورلا يف دجنو ,"”.«ناميإلا بتارم ىلعأو ءناسحإلا نسحأ رائيإلا» :لوقيو

 ْوِلَوٌمهِسفنَأ ىلع َنوُرِثْوُي# مّنأب ميركلا نآرقلا مهفصي نيذلا قيداصمو روص ىلجأ نم

 )١( يبلعتلا ريسفت 9/8:1١-؟1١.

 .459ص :يطساولل ظعاوملاو مكحلا نويع (؟)

 )( .77ح / 9١ص :يزيربتلا بلاط يبأل ءىواسملاو نساحملا مجعم

 ٠ راثيإلا ةوسأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - عساتلا لصفلا ٠



 عيب ممل ةساكو | ميم م يمت مسيل - | ميسو مر

> 

 ىلإ ةجاحب قدنخلا رفح لالخ ةعئاجلا ةدودكملا داسجألاف :"74ٌةَصاصحْرِهِب ناك

 ربخأ يذلا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ُمالك اذه ىلع ٌدهشي ءاهدوأ هب ميقت زبخ ةمقل

 فيرشلا هفوج لخدي ماعط لّوَأ يه اهب هترثآ يتلا ةرسكلا كلت َّنأب لاق ثيح هتنبا هب

 !مايأ ةثالث ذنم

 عم انك :مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق» :لاق «مالّسلا مهيلع هئابآ نع ءاضرلا نع

 اهتعفدف ءزبخ نم ةريسك اهعمو ةمطاف تئاج ذإ قدنخ رفح يف هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 :تلاق ؟ةريسكلا هذه ام :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ

 يبنلا لاقف .ةريسكلا هذبب هنم كتئج(ف) مالّسلا هيلع نيسحلاو نسحلل ًاصرق تزبخ
4 

 ."7(ثالث ذنم كيبأ فوج لخد ماعط لوأ ِهْنِإ امأ ,ةمطاف اي :هلآو هيلع هللا لص
3 

 اهراغصو اهسضن ىلع اهابأ مالسلا اهيلع ءارهزلا راثيإ

 ماعطلا كلذ ىلع ةيهلإلا ٌةكربلا لزنتف «ىلاعت هللا اهاّيِإ هقزر ماعطب اهابأ ٌءارهزلا رثؤت

 !مهناريج عيمج ىلع اهنم اوعسوأ مَّنِإ مث .نوعبشيف هتيب لهأو يبنلا هنم لكأي ىتح ليلقلا

 الأس نيح نارمع ةنبا ميرم هب تباجأ مب هبيجت ماعطلا اذه نع لسرملا اهوبأ اهأسي نيحو

 ةنبا سنت ملو 4”"2ٍباَسسحرْيَب ءاَشَي نم فيري ةللا نإ هللا ٍدْنِع نم َوُهل :ايركز
 اهجوزو اهابأ اهنم تمعطأ نأ دعب ةكرابملا ةدئاملا هذه نم اهناريج ىلع عسوت نأ ماركلا

 .يبنلا جاوزأ عيمجو اهينباو

 )١( ةيآلا :رشحلا ةروس 4.

 راونألا راحب (؟) ١5:  / 7705.مالّسلا هيلع اضرلا ةفيحص نع 27/8 ح

 )( .ا/ ةيآلا :نارمع لآ ةروس



 قيئفم

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ :لاق هللا دبع نب رباج نع جئارخلا بحاص ىور
 دنع بصي ملف هجاوزأ رايد يف فاطف هيلع كلذ ٌقش ىتح ًاماعط معطي ملو ًامايأ ماقأ

 ال) :تلاق ؟«عياج ٌّنإف .هلكآ ءيش كدنع له ةينب اي١ :لاقف ةمطاف ىتأف ءًائيش نهادحإ

 هتعضوو هتذخأف محل ةعضبو نيفيغر اهل ةيراج تثعب اهنع جرخ |ملف !«(يّمأو يسفنب هللاو

 ىلع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهم نرثؤأل هللاو» :تلاقو اهيلع تّطغو ةنفج تحت

 هللا لوسر ىلإ ًانيسح وأ ًانسح تثعبف -ماعط ةعبش ىلإ نيجاتحم اوناكو - (يريغو يسفن

 يلع يّمله» :لاقف ««كل هتآبخف ءيشب هللا اناتأ دق» :تلاقف اهيلإ عجرف هلآو هيلع هللا لص

 نم هنأ تفرعو تتبب هيلإ ترظن املف ًاحلو ًازبخ ةءولم يه اذإف ةنفحلا تفشكف ءةينب اي
 نيأ نم» :لاقو هللا دمح هآر لف هيلإ هتمدقو اهيبأ هيبن ىلع تّلصو هللا تدمحف «(هللا دنع

 لوسر ثعبف .«باسح ريغب ءاشي نم قزري هللا َّنِإ هللا دنع نم وه» :تلاق ؟«اذه كل

 يلعو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لكأو هرضحأو هاعدف يلع ىلإ هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ةنفجلا تيقبو» :ةمطاف تلاق ءاوعبش ىتح يبنلا جاوزأ عيمجو نيسحلاو نسحلاو ةمطافو

 .7"2(ًاريثك ًاريخو ةكرب اهيف هللا لعجو يناريج عيمج ىلع اهنم تعسوأف يه امك

 ٠ راثيإلا ةوسأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - عساتلا لصفلا٠

 اهينباو اهسفن ىلع اهجوز رثؤت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 لب - اهسفن ىلع اهجوز رثؤت يهف «راثيإلا يف ىلعأ ًالثم مالسلا اهيلع ءارهزلا برضت

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ حوريو «ةبغاس ةيواط ىقبت نأ ىضرتو -نيريغصلا اهيدلو ىلع

 «ةياورلا قايس نم حضاو وه امك نينمؤملا ريمأ نع كلذ يفخُت تناكو ءًامعاط هداهج ىلإ
 نأ اهّبر نم ييحتست اَّنأِب تباجأ هنع كلذ ءافخإ يف ببسلا نع نينمؤملا ريمأ اهأس (ًلف
 0 كلمي ال اهجوز َّنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تملع دقل .هتقاط قوف ًائيش اهجوز فّلكت

 5 .371 : 57 يبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب )١(
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 ترثآف ءاهيدلولو اهل ًاماعط هنمثب يرتشيل هعيبي نأ نكمي ًائيش ايندلا ماطح نم كاذموي

 اهجوزل تفشكو راذتعالا ىلإ تّرطضاف ماعطلا دفن مث ؛هملعُت نأ نود ماعطلاب اهجوز

 :هرغاشمل ٌةياكر هنغ ةيقحت نأ تزثآ اهادهاجملا

 مالسلا هيلع يلع حبصأ :لاق ,يردخلا ديعس يبأ نع يلامألا يف يسوطلا خيشلا ىور

 مركأ يذلاو» :تلاق ؟«ينيمعطت ءيش كدنع له «ةمطاف اي» :لاقف ءًابغاس موي تاذ

 ءيش نم ناك امو ءرشب همعطي ءيش يدنع حبصأ ام «ةيصولاب كمركأو «ةوبنلاب يبأ

 :لاق .«نيسحلاو نسحلا ىلعو يسفن ىلع هب كرثوأ تنك ءيش الإ نيموي ذنم كمعطأ

 يهلإ نم يحتسأل نإ .نسحلا ابأ اي) :تلاق ؟«ءيشب مكيتآف ينتملعأ الأ !نييبصلا ىلعأ»

 .©"0ثيدحلا - «ردقت ال ام كفّلكأ نأ

 اعئاج ايبارعأ هب رثؤتف اهقنع نم اهدقع عطقت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 لوسر نم ةداهش اهايانث يف مضت «مالسلا اهيلع ءارهزلا راثيإ روص نم ىرخأ ةروص

 يغتبتو ءاهسفن ىلع للاعت هللا رثؤت اََّنأِب مالسلا اهيلع ءارهزلل هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ريقف خيش اهيتأي !هّلوسرو هللا هّبحيو ؛هلوسرو هللا ٌبحي نم اهينباو اهلعبو اَّئأو ؛هتاضرم

 شبك دلج هتطعأف «ثالث ذنم ًاماعط معطت مل تناكو «ةاساوملا اهأسي برعلا ةرجاهم نم

 .هوسكي ًابوث ديري راعو ًاماعط ديري عئاج هّنأل هذخأي نأ ىبأف ءاهادلو هيلع ماني غوبدم

 اهقنع نم هتعطقف ةزمح اهمع ةنبا هايإ اهتدهأ يذلا دقعلا ىلإ هللا لوسر ٌةعضب تدمعف

 ةّصقلاو .هنم ًاريخ هب هضّوعي نأ هللا ىسعف هعيبي نأ هتربخأو خيشلا كلذ ىلإ هتذبنو

 اعدو ىكب ىتح هللا لوسر قامعأ ره يذلا عئارلا راثيإلا نع ةيكاح ةعتمملا اهليصافتب

 )١( ةعمجلا موي سلجم .7١1ص :يبموطلا خيشلا يلامأ 79.



 قتل

 مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ نمضتت ةياور يلاتلا لصفلا يف يتأتسو .يبارعألا خيشلا كلذل

 .راصتخالل ةياعر انه اهداريإ نع انضرعأ «لئاس ىلإ اهتلوانو اهقنع يف ةدالق تعطق

 انب لص :لاق .يراصنألا هللا دبع نب رباج نع يربطلا مساقلا يبأ نب دمحم ىور

 .هلوح سانلاو هتلبق يف سلج لتفنا الف ءرصعلا ةالص هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر

 ال وهو ؛قلخأو لّلهت دق لمس هيلع برعلا ةرجاهم نم خيش هيلإ لبقأ ذإ كلذك مه انيبف
 لاقف .ربخلا هثحتسي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هيلع لبقأف .ًافعضو ًاربك كلاي داكي

 .ينشرأف ريقفو ءينسكاف دسجلا يراعو «ينمعطأف دبكلا عئاج انأ هللا يبن اي :خيشلا

 قلطنا .هلعافك ريخلا ىلع ٌلادلا َّنكلو ءًائيش كل دجأ ام» :هلآو هيلع هللا لص لاقف

 ةرجح ىلإ قلطنا .هسفن ىلع هللا رثؤي هلوسرو هللا هبحو هلوسرو هللا بحت نم لؤنم ىلإ

 نم هسفنل هب درفني يذلا هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر تيب قصالم اهتيب ناكو !«ةمطاف

 .«ةمطاف لزنم ىلع هب فقف مق «لالب اي» :لاقو .هجاوزأ

 :هتوص ىلعأب ىدان مالّسلا اهيلع ةمطاف باب ىلع فقو املف ؛لالب عم يبارعألا قلطناف

 ليزنتلاب نيمألا حورلا ليئربج طبهمو ةكئالملا فلتخمو ةوبنلا تيب لهأ اي مكيلع مالسلا

 ؟«اذه اي تنأ نمف «مالسلا كيلعو» :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف .نيملاعلا بر دنع نم

 دمحم تنب اي - انأو «ةقش نم ًارجاهم رشبلا ديس كيبأ ىلع ٌتلبقأ برعلا نم خيش :لاق
 مالّسلا هيلع يلعو ةمطافل ناكو !هللا كمحري ينيساوف ؛دبكلا عئاجو دسجلا يراع -

 ملع دقو ءًاماعط اهيف اومعط ام مايأ ةثالث هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرو لاحلا كلت يف

 :ًامبخأش نم كلذ هلآو ةيلغ هللا لص هللا لوسر

 ٠ راثيإلا ةوسأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - عساتلا لصفلا ٠
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 لاق .«هنم ريخ وه ام كل '"”حاتري نأ هللا ىسعف !قراطلا اهيأ اذه ذخ» :تلاقف نيسحلاو

 ام عم هب عناص انأ ام !شبك دلج ينتلوانف عوجلا كيلإ توكش ءدمحم تنب اي :يبارعألا

 .بغسلا نم دجأ

 تنب ةمطاف اهل هتدهأ اهقنع يف ناك دقع ىلإ هلوق نم اذه تعمس امل تدمعف :لاق

 «هعبو هذخ» :تلاقف يبارعألا ىلإ هتذبنو اهقنع نم هتعطقف «بلطملا دبع نب ةزمح اهمع

 دجسم ىلإ قلطناو دقعلا يبارعألا ذخأف .«هنم ريخ وه ام هب كضّوعي نأ هللا ىسعف

 ينتطعأ «هللا لوسر اي :لاقف ؛هباحصأ يف سلاج هلآو هيلع هللا لص يبنلاو هللا لوسر

 .«كل عنصي نأ هللا ىسعف «هعب» :تلاقف دقعلا اذه دمحم تنب ةمطاف

 ةمطاف هكتطعأ دقو كل هللا عنصي ال فيك» :لاقو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىكبف :لاق

 نذأتأ هللا لوسر اي :لاقف هيلع هللا ةمحر رساي نب رامع ماقف .«مدآ تائب ةديس دمحم تنب

 ؟دقعلا اذه ءارشب يل

 مكب :رامع لاقف .«رانلاب هللا مهبّذع ام نالقثلا هيف كرتشا ولف «رامع اي هرتشا» :لاق

 اهيف لأ يتروع اهم رتسأ ةيناوي ةدربو ءمحللاو زبخلا نم ةعبشب :لاق ؟يبارعأ اي دقعلا

 هيلع هللا لص هللا لوسر هلفن يذلا همهس عاب دق رامع ناكو «يلهأ ىلإ ينغلبي رانيدو «يبرل

 ةدربو «ةيرجه مهرد اتئامو ًارانيد نورشع كل :لاقف ٌءيش هنم قبي ملو ربيخ نم هلآو

 .محللاو ربلا زبخ نم كعبشو .كلهأ كغلبت يتلحارو ةيناوي

 .هل نمض ام هافوف رامع هب قلطناو !لجرلا اهيأ لاملاب كاخسأ ام :يبارعألا لاقف

 هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاقف «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ يبارعألا داعو

 .(كل حاتي نأ ىسعف) :(م) ةخسن يف :ىفطصملا ةراشب شماه يف ءاج )١(



 دهن
 8-0 02 ع ع 3 ع 0

 زجاف» :لاق .يمأو تنأ يباب تينغتساو معن :يبارعالا لاق ؟«تيستكاو تعبشأ» :هلاو

 كاوس هدبعن انل هلإ الو «كانثدحتسا ام هلإ كَّنِإ مهللا :يبارعألا لاقف .«اهعينصب ةمطاف
 0 عا وع 01 1

 .تعمس نذأ الو تأر ٌنيع ال ام ةمطاف ٍطعأ مهللا ,تاهجلا لك ىلع انقزار تنأو

 ىطعأ دق هللا َّنِإ) :لاقف هباحصأ ىلع لبقأو هئاعد ىلع هلآو هيلع هللا لص ىبنلا نّمأف

 ناك ام ىلع الولو اهلعب ىلعو «لثم نيملاعلا نم دحأ امو اهوبأ انأ :كلذ ايندلا ىف ةمطاف

 طابسأ بابش ادّيس ءامههلثم نيملاعلل امو نيسحلاو نسحلا اهاطعأو ءًادبأ ؤفك ةمطافل

 ؟«مكديزأو :لاقف -ناملسو رامعو دادقم هئازإب ناكو -ةنجلا لهأ بابش ادّيسو ءايبنألا

 ناكلملا اهأسي تنفُدو تضبق يه اذإ اََّمأ مالّسلا هيلع ليئربج ينعي حورلا يناتأ» :لاق

 نمف :نالوقيف .يبأ :لوقتف ؟كيبن نمف :لوقيف .يبر هللا :لوقتف ؟كبر نم :اهربق يف

 مكديزأو الأ .مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع يربق ريفش ىلع مئاقلا اذه :لوقتف ؟كيلو

 نعو اهفلخ نمو اهيدي نيب نم اهنوظفحي ةكئالملا نم اليعر اهب لكو دق هللا ْنِإ :اهلضف نم

 اهيلع ةالصلا نورثكي ءاهتوم دنعو اهربق دنعو اهتايح يف اهعم مهو ءالاش نعو اهنيمي

 .اهينبو اهلعبو اهيبأ ىلعو

 راز نمو «ينراز امناكف ةمطاف راز نمو «يتايح يف ينراز (مناكف يتافو دعب ينراز نمف

 راز نمو ءيلع راز (نأكف نيسحلاو نسحلا راز نمو «ةمطاف راز (منأكف بلاط يبأ نب يلع

 .«امهراز (َّنأكف |مهتيرذ

 -مهس همسا دبع هل ناكو «ةيناي ةدرب يف هفلو .كسملاب هبّيطف .دقعلا ىلإ رامع دمعف

 اذه ذخ :هل لاقو كولمملا ىلإ دقعلا عفدف -ريبخب هباصأ يذلا مهسلا كلذ نم هعاتبا

 ٠ راثيإلا ةوسأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - عساتلا لصفلا٠
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 .هل تنأو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ هعفداف دقعلا

 ىبنلا لاقف .رامع لوقب هريخأو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هب ىتأف دقعلا كولمملا ذخأف

 دقعلاب ؛كولمملا ءاجف .«اهل تنأو دقعلا اهيلإ عفداف ةمطاف ىلإ قلطنا» :هلآو هيلع هللا لص

 تقتعأو دقعلا مالّسلا اهيلع ةمطاف تذخأف .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لوقب اهربخأو

 .©"”هّر ىلإ عجرو «ًادبع قتعأو ءًاريقف ىنغأو «انايرع ىسكو ًاعئاج عبشأ ,دقعلا اذه

 ءاعدلا ب اهناريج رثؤت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ءارهلا دو دانا نومألا ف ةنم ناش لجأ اردقت لطفا ةيوتعللا نومألا قر انبإلا

 ءاعدلا رثكتف «ءاعدلا يف اهسفن ىلع تانمؤملاو نينمؤملا رثؤت يهو مالسلا اهيلع ةرثؤملا

 ًابيصن اهسفنل لعجت نأ نود «ةدجاس ةعكار اهبارحم يف ةعمجلا ةليل تضق نأ دعب مل

 هلوق يف مالسلا هيلع رقابلا رفعج يبأ نع «رباج نع يدنوارلا ىور دقو .ءاعدلا نم

 قه» :لاف "واشف ني دهْسيريَو تاحلاصلا اولمغو اونمآ نيل بيجو قاعت
 فيظعأ دقؤ»و كلاس ام لدم كلو كلنا هل لوقف بينلا رملي هال: وضنم ىمولا
 خألا ٌءاعد ةباجإلل ًاحاجن ءاعدلا ٌعرسأ» :لاق ؛مالسلا هيلع هنع ىورو ."””(هايإ كّبحل

 (© «ةلكم كلو :نيَفآ :لكوم كلم هل لوقيف:ةيخأل ءاغذلاب أدبي «بيغلا رهظب هيخأل

 تيأر» :لاق ؛مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نع قودصلا خيشلا ىورو

 )١( ح/ 07:47 راونألا راح ؛7 8١ص :مالّسلا هيلع ىضترملا ةعيشل هلآو هيلع هللا لص ىفطصملا ةراشب 05١.

 ةيآلا :ىروشلا ةروس (؟) 75.

 75١. ص :يدنوارلل تاوعدلا (9)

 .7/94ص :هسفن ردصملا (:)
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 حضتا ىتح ةدجاس ةعكار لزت ملف ءاهتعمج ةليل اهءارحم يف تماق مالّسلا اهيلع ةمطاف يّمأ

 الو مه ءاعدلا رثكتو مهيّمستو تانمؤملاو نينمؤملل وعدت اهتعمسو .حبصلا دومع

 اي :تلاقف ؟كريغل نيعدت اك كسفنل نيعدت ال مل !هامأ اي :ال تلقف .ءىثب اهسفنل وعدت

 ("'(رادلا مث راجلا «ّينب

 ديدجلا اهفافز صيمق اهيل إ عفدتف ًالئاس اهسفن ىلعرث ثوت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ناكمإب ناكو ءاقلخ ًاصيمق بلطيو ةوبنلا تيب لئاسلا قرطي

 اذكهو ءّبحت امم قفنت 0 نأ الإ تبأ ة ةريبكلا سفنلا ّنكل ءًاركاش فرصنيف هتيغب هل عفدت نأ

 .اهفافزل ٌدعملا ديدجلا بوغلا هيلإ تعفدف اهسفن ىلع لئاسلا هتعضبو لوسرلا ةناحير ترثآ

 ام ءقلخ بوثب ةيجوزلا تيب ىلإ بهذت نأ مالسلا اهيلع ةرهاطلا ءارهزلا ترثآ اذكه

 .ةريقف ةملسم ةأرما بلق يف رورسلا تلخدأو ىلاعت هللا اضر تزرحأ دق تماد

 ةاتف مالسلا اهيلع ءارهزلا راثيإ ةصق ةيمطافلا رارسألا يف يدوعسملا خيشلا دروأ

 :لاق .ديدجلا اهفافز بوثب ةريقف

 «ةريقف ةاتفل هتعفدو اهفافز ةليل يف اهسرع بوث هلآو هيلع هللا لص لوسرلا ةعضب تعلخو

 :هل تلاقف .هنع الأسف ءاهيلع اهسرع بوثري ملف [اهوبأ] اهيلع لخد يلاتلا مويلا يفو

 هعفدأل 0 يبوث تذخأف ءًابوث بلطت ةريقف ةاتف بابلا لع تقرط دقل !هاتبأ»

 انأو ")4# روبحت حي امم اوُِفْتُت ىَّتَحَرِبْلا اوُلانَت ل ىلاعت هللا لوق ترّكذت نأ الإ ءاهيلإ

 ."”«اهل هتيطعأو يسفن ىلع اهترثآف «ديدجلا بوثلا بحأ

 .للعلا نع 2” ح/ 87:59 راونألا راحب؛١ ح/ 187 ١: عئارشلا للع )١(

 .195 ةيآلا :نارمع لآ ةروس (؟)

 .7 97 ص :يدوعسملا لضاف دمحم خيشلل ةيمطافلا رارسألا ()

 ٠ راثيإلا ةوسأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - عساتلا لصفلا ٠
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 مالسلا اهيلع ءارهزلا قح 2 (مهسفنأ ىلع نورشؤيو) ةيآ لوزن

 ماسوب يحولا لزن ىتح هللا لوسر دنع هسلجم مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ حربي مل

 حضوأ اهب هتكئالمو ميركلا ّبرلا امل دهش دقف ؛مالسلا امهيلع اهلعبو ءارهزلل ديدج

 دهش .ةجاحو ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤي نيذلل ضرألا هتفرع قادصم

 ىلجألا قادصملا امَّنأو ءامهسفن حش ايقُو امَّّنأ اهلعبو ةمطافل رئامضلا ىلع علّطملا ٌقلاخلا

 .ةرخآلا رادلا اورتشاو مهايند اوعاب نيذلا نيحلفملل

 هيلع هللا لص يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق «ةريره بأ نع هيلامأ ين يموطلا خيشلا ىور

 ام :نلقف هجاوزأ تويب ىلإ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبف «عوجلا هيلإ اكشف هلآو

 .ءاملا الإ اندنع

 بلاط يبأ نبا يلع لاقف ؟«ةليللا لجرلا اذه نم» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ةنبا اي كدنع ام» :لاقف مالسلا اهيلع ةمطاف ىتأو «(هللا لوسر اي هل انأ» :مالسلا هيلع

 .«انفيض رثؤن انكل ,ةيبصلا توق الإ اندنع ام» :تلاقف ؟(هللا لوسر

 حبصأ الف ««حابصملا يئفطأو «ةيبصلا يمّون ,دمحم ةنبا اي» :مالسلا هيلع يلع لاقف

 ىتح حربي ملف «ربخلا هربخأف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ادغ مالسلا هيلع يلع

 قوي ْنَمَو ٌةَصاَصْخْرِهب ناكحْوَلَو مهنا ىَلَع وُرؤُيول :(لجوزع) هللا لزنأ
 00407 ىوشيلفلاده كيف هيت مش

 ام لضفلا) ْنأل «هيوري ام لكب انتقث مدع عم ةريره يبأ نع ثيدحلا اذه انلقن :لوقأ

 )١( ةيآلا :رشحلا ةروس 4.

 ص :يبموطلا يلامأ (؟)  / 185ح909/1١.



 , تعز دمنا

 ."”اضيأ سابع نبا نع فسوي يبأ ريسفت يف ثيدحلا اذه يور دقو «(ءادعألا هب تدهش

 اهتيراج اهتلماعم # مالسلا اهيلع ةمطاف راثيإ

 !؟ثيدحلا اذه نم ةاواسملا ةاعد نيأ !؟ثيدحلا اذه نم ناسنإلا قوقح ةاعد نيأ

 لعجتو تيبلا يف لمعلا اهفصانتف ءاهتمداخ عم اهسفن يواست ةرثؤملا ءارهزلا يه اه
 هانيع ضيفتو رّثأتي نأ هلآو هيلع هللا ىلص ءايبنألا متاخ ٌّقح نم .ًاموي |مهنم ةدحاو لكل

 يف ةبرقلا ترْثَأ ىّبح ةبرقلاب تقتسا يتلا ءاهتيب يف ةدودكملا هتنبا ىري وهو عومدلاب
 ءابمايث تّربغا ىتح تيبلا تحسكو ءاهادي تلج ىتح ىحرلاب تنحطو ءاهردص

 لوقيف «تيبلا لمع ةمداخلا فصانت اهاري «ديدش ٌّرض اهتيب يف اهلمع نم اهباصأ ىتحو

 !!”(ُهتَلاَسر ُلَعْجَي ُْتْيَحمَلْغأ هللا :باجعإ يف

 ةمطاف جيوزت ركذ هنأ مالسلا اهيلع هيبأ نع «ّلع نبا دّمحم نع هيودرم نبا جرخأ

 ىلإ - ًامداخ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تلأس ةمطاف نأ ركذ ّمث «مالسلا اهيلع

 .همسقف ًايبس باصأف ءرحبلا لحاس هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ازغ مث :- لاق نأ

 ثعبف «ةّباشب تسيل نسلا يف تلخد دق ةأرما ئرخألاو ةباش امهادحإ نيتأرما كسمأف

 اهيبرضت الو .كل هذه «ةمطاف اي» :لاقو ةمطاف دي يف اهعضوف ةأرملا ديب ذخأو «ةمطاف ىلإ

 اهب اهيصوي هللا لوسر لعجو «(نيَلِصملا برضأ نأ يناهن ليئربج ّنِإو ءٍلصت اهتيأر نإ
 لوسر ااي» :تلاقو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ تتفتلا اهم اهيصوي ام ةمطاف تأر (ّلف

 هللا# :لاقو ءاكبلاب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيع تضافف ««موي اهيلعو موي يلع هللا

 .فسوي يبأ ريسفت نع «,7/8 5١: راونألا راحبو ؛7 517:١ بوشآ رهش نبا بقانم :رظنا )١(

 .157 4 ةيآلا :ماعنألا ةروس (؟)

 «٠ راثيإلا ةوسأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - عساتلا لصفلا٠
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 ةرف] .4 ")هيلع و 2 د هللا طخ نوم اه عل يرد ,04"2هتلاَسر ب ا ١

 00 اهيدئو ضزعت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ضانضقلا ديوي( ةضاكم) يعدي ةناحصلا نم اباحض نأ لدار جم (اهننأ َُ غمس

 ىلإ تلسرأف «هلاو ةيلغ هللا لص هللا لوشر نم ًاموي هتباصأ ةدمعتم ريغ ةبرضل اهبنأ نم

 هللا ىلص هللا لوسر نم ًالدب امهنم ّصتقيل لجرلا ىلإ اموقي نأ مالسلا |مهيلع نينسحلا
 سانلا عمجي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ فيرشلا ثيدحلا يف ظحالنو .هلآو هيلع

 ىلإ انهّبني هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنِإ ؟ةملظم مهنم دحأل هتّمذ يفأ هوربخُت نأ مهفلحتسيو

 نأ نود دحأ ٌقح ين أطخأ دق نوكي دقف «هسفن ءرملا هب ملعي ال دق ام ملاظملا نم ّن

 هتافو نيحت نأ لبق هتمذ اوئربُي نأ هناوخإ لأسي نأ ملسملا ىلع ّنَأو ؛ملعي نأ نودو دصقي

 .ةمايقلا موي صاصقلا نم - هتّدش ىلع - لهسأ ايندلا يف صاصقلا َّنل

 ًاثيدح سابع نب هللا دبعو هللا دبع نب رباج نع ريبكلا همجعم يف يناربطلا ىور
 ةفانفلاب ضاق نأ مآ هميقابلا تح اهلا ردابلع هللا ضان ل سو نأ هيف ءاع هاو

 تلجو ةبطخ بطخ مث هيلع ىنثأو لجو زع هللا دمحف) سانلا يف بطخ مث «ةعماج
 هللا كازج :اولاقف ؟(مكل تنك يبن ّيأ سانلا اهيأ» :لاق مث ءنويعلا تكبو بولقلا اهنم

 هللا تالاسر تيدأ «قفشملا حصانلا خألاكو ميحرلا بألاك انب تنك دقلف ءاريخ يبن نم

 هللا كازجف «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ توعدو .هيحو انتغلبأو ءلجو زع

 يقحبو هللاب مكدشنأ انأ نيملسملا رشاعم» :مهل لاقف .هنّمَأ نع ًايبن ىزاج ام لضفأ انع

 هال يع ايياودحا لإ يملا ( ينم هتئطوف مقيلف ةملظم لبق هل تناك نم مكيلع

 نم كيلع يّقحبو هللاب مكدشنأ نيملسملا رشاعم» :ةثلاثلا مهدشانف «دحأ هيلإ مقي ملف

4. 

 اة ةقيقح

 )١( ةيآلا :ماعنألا ةروس 4 ١5.

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس 5 7.



 قاكخم

 نيملسملا نيب نم ماقف ««ةمايقلا يف صاصقلا لبق ينم هتئطوف مقيلف ةملظم لبق هل تناك

 4 01 0 ع -

 يذلاب تنك ام ىرخأ دعب ةرم انتدشان كنآ الول !يّمأو يبأ كادف :لاقف ملسو (هلآو)

 ىلص هيبن رصنو انيلع لجو زع هللا حتف |لف «ةازغ يف كعم تنك ءاذه نم ءيش ىلع مدقي

 توندو ةقانلا نع ٌتلزنف ؛كتقان يتقان تذاح فارصنالا يف انك ملسو (هلآو) هيلع هللا

 نأ هللا لالجب كذيعأ» :ملسو (هلآو) هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «ةقانلا برض َتدرأ

 ةمطاف لزنم ىلإ قلطنا لالب اي .برضلاب ملسو (هلآو) هيلع هللا لص هللا لوسر كدّمعتي
 ع نع 5

 اذه :يداني وهو هسأر مأ ىلع هديو دجسملا نم لالب جرخف .«(قوشمملا بيضقلاب ينتئاو

 ةمطاف ىلع بابلا عرقف ؛هسفن نم صاصقلا يطعي ملسو (هلآو) هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ,كوبأ هيف اع كلفغأ ام ةمطاف اي :لاقف ؟«ةازغ موي الو جح موي اذه سيلو بيضقلاب يبأ

 صاصقلا يطعيو ايندلا قرافيو نيدلا عّدوي ملسو (هلآو) هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنِإ

 صتقي نأ هسفن بيطت يذلا اذ نمو لالب اي» :-مالسلا اهيلع- ةمطاف تلاقف .هسفن نم

 اذه ىلإ ناموقي نيسحلاو نسحلل لقف لالب اي ؟ملسو (هلآو) هيلع هللا لص هللا لوسر نم

 - (ملسو (هلآو) هيلع هللا لص هللا لوسر نم صتقي هناعدي الو امهنم ٌصتقيف لجرلا

 يدي نيب ةايحلا يف انأ ةشاكع اي» :لاقف بلاط يبأ نب يلع ماقف):هيف ءاجو هلوطب ثيدحلا

 هللا ىلص هللا لوسر برضي نأ يسفن بيطت الو ملسو (هلآو) هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يلع اي» :ملسو (هلآو) هيلع هللا لص يبنلا لاقف .«ملسو (هلآو) هيلع هللا لص هللا لوسر

 -مالسلا امههيلع- نيسحلاو نسحلا ماقو ؛«كتينو كماقم لجو زع هللا فرع دقف دعقا

 ٠ راثيإلا ةوسأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - عساتلا لصفلا ٠
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 لوسر نم صاصقلاك انم صاصققلاف «هللا لوسر اطبس اّنأ ملعت سيلأ ةشاكع ايا :الاقف

 ةرق اي ادعقا» :ملسو (هلآو) هيلع هللا ىلص امل لاقف .(ملسو (هلآو) هيلع هللا لص هللا

 27 :دهاشلا دروم هنم انعطتقا دقو ثيدحلا - (ماقملا اذه ا[مكل هللا ىس ال ,ىنيع

 ةصلختسملا سوردلا

 نم اهينباو اهجوزو اهسفن ىلع مهراثيإو سانلا عفن دعت مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك

 ةيداملاو ةيرهاظلا هبناوج يف لاجملا اذه يف وطخت مالسلا اهيلع تناكو ءاهتايلوؤسم ّمهأ

 نم هللا ةاضرم يف ةكربلاب ةحفاطلا ةريصقلا اهتايح اهفقو لالخ نم ةّيونعملا هبناوج يفو

 ةعضب نم ىلوأ نّمو ««سانلا عَن نم سانلا ربخ» نأل .هقلخ ىلإ عفنلا لاصيإ لالخ
 مالسلا اهيلع ةرثؤملا ءارهزلا !؟هجبن عابتاو هراثآ ءافتقاب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 هوططات الاديب لال كالا ععداظلا ماعط نع ايفا رو ايديز جاعلرا ىلا يف

 نيهاشا كرعيو عضرا] ارك «اعرتج نور رفعي انقرسأ ف كيقو ساو ضو كا

 !!(عوجلا نم نوتومي دمحم تيب لهأ !هللاب هاثوغاو) حاص مهيلإ رظنو هلآو هيلع هللا

 ؛اومان ىّتح امهافطأ نالّلعي نييواط اهجوز عم تتابو فيضلل اهماعط تعفد يتلا يهو

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تيب ىلإ تضمو ةريقف ةاتفل اهسرع بوث تبهو يتلا يهو

 ءارقف ىلع (كدف) تآلغ قفنت تناك يتلا يه مالسلا اهيلع ةرثؤملا ءارهزلا ؛ميدقلا اهبوثب

 اهراد باب ىلع ناك ًارتس تلزنأ يتلا يهو ؛ةنوؤملا نم ًايلاحخ ناك اهتيب نأ عم «نيملسملا

 ؛ةيراعلا مهنادبأ هب اورتسيل ةفصلا لهأ نيب هعطقف هلآو هيلع هللا ىلص اهيبأ ىلإ هب تثعب

 تمساقت يتلا يهو «(رادلا ٌمث راجلا) لوقتو اهناربحجل وعدتف ليللا موقت تناك يتلا يهو

 !تابجاولاو قوقحلا يف اهعم اهتواسف ءاهتيراج عم تيبلا لمع

 )١( حر/ 55 - 58:7 يناربطلل ريبكلا مجعملا 75175







 فضا

 ؟دهزلا وهام

 هناحبس هللا لاق ؛نآرقلا نم نيتملك نيب هلك دهزلا» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي

 .يضاملا ىلع ّسأي مل نمو ,04نككاتا اَمباوُحَرْفتالَوْرحَتاَف ام ىَلَع اّسْأَت ال يكب
 ("”.«هيفرطب دهزلا ذخأ دقف يتآلاب حرفي مو

 مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمآ تعمس :لاق ليفطلا يبأ نع يناشاكلا ضيفلا جرخأو

 زع هللا مّرح ام لك نع عرولاو «ةمعن لك ركشو «لمألا رصق :ايندلا يف دهزلا» :لوقي

 يف ؛مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع دهزلل ًافيرعت يفاكلا يف ينيلكلا ىورو"”.«لجو
 سيل» :مالّسلا هيلع هللا دبع وبأ لاق ءلاق ملسم نب ليع|سإ نع هدانسإب هاور ثيدح

 كدي يف اب نوكت ال نأ ايندلا يف دهزلا لب «لالحلا ميرحت الو لاملا ةعاضإب ايندلا ين دهزلا

 (.(«لجو زع هللا دنع اب كنم قثوأ

 دهزلا ةايحل يعاولارايتخالا

 تدترا اذامل ؟ةعانقلاو دهزلاو رقفلا ةشيع نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ةنبا تشاع اذامل

 ؟ليخنلا فعسب اهعضاوم نم ريثك يف تطيخ دق فوص نم ةقلخ ةلمش لوتبلا ءارهزلا

 شبك باهإ ريغ هيلع نادقري ًاشارف هتجوزل رفوي نأ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ زجع له

 ؟(هحضان هيلع افلعو هابلق حبصلا لح اذإف اليل هيلع ناماني اناك

 توجع ءاستلا نم ةدحاوك ةأرما نأ لع ةرهاطلا لوتبلا لإ رظنن نأ ىفترنال اَنَّن

 77" ةيآلا :ديدحلا ةروس )١(

 .479ح / 1١7 :5 ةدبع دمحم خيشلا حرش «ةغالبلا جب (0)

 .1199ح / 505 :5 يناولا (©)

 ٠ ةعانقلاو دهزلا ندعم مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشاعلا لصفلا٠»
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0 

 هن
 ءارهزلا ةمطاف ةّيصخش َّنِإ !ةمغرم ةطيسبلا اهتايح ىلإ تأجلف ءاهتايحل ءيش ريفوت نع
 هاحجلا صانتقاو لاملا زانتكا ىلإ فدهم ال يتلا ةملسملا ةّيصخشلا تدّسج مالسلا اهيلع

 نم ايندلا تسيل» :لاق يذلا هلآو هيلع هللا لص اهيبأ نع أّرجتت ال ةعضب اََّنأل .ةرهشلاو

 ةعناقلا ةمطاف !«يرخف رقفلا» :لاق نم ةنبا يه ةدهازلا ةمطاف !«دمحم لآ نم الو دمحم

 يلع اي» :يبنلا هل لاق نم ةجوز يه ةمطاف !يريغ يّرغ :ايندلل لوقي ناك نم ءوفك يه

 «!ايندلا يف دهزلا :اهنم هيلإ ٌبحأ ةنيزب دابعلا نّيزتي مل ةنيزب كنّيز دق لجو زع هلل َّنِإ

 اهانغ نع ةبّيسم تناك لب ءاهدي تاذ ةّلق ببسب ةطيسبو ةريقف ءارهزلا ةايح نكت مل

 لس ةطاسبلا ذختت تناك ثيح «مالسإلا ميلاعت نم مهلتسملا اهتايح جبنو ّيحورلا

 اهَّنأ - نينمؤملا ريمأ اهلعب تبثأو - اهيبأ ّمأ تتبثأ دقلو ؛قلطملا ءانغتسالا ىلإ لوصولل

 نيح ةطاسبلا نم اهسفن ةجردلاب ةكرتشملا ةفيرشلا |بتايح اشاع دقف ءنزو ايندلل |هيقي م
 نم ةمخضلا تادئاعلاو تاناكمإلا اكلتما نيحو «تاناكمإلا طسبأب (هتايح اعرش

 .ىبرقلا يوذ مهس نم - مشاه ونب مهعمو - امرخو |مهنم كدف تردوص نيحو «كدف

 نم عبني تيبلا ءفد نأ ًءاسنو ًالاجر لايجألا مالسلا اهيلع ءارهزلا تمّلع دقل

 يف ةدوجوملا تاناكمإلاو ةورثلاب هل ةقالع الو ءنيجوزلا نيب ةّدوملاو ءافصلاو ةبحملا

 ةكينلا قاب نسل هيلا ىف ندي ةلوشرم ةكياوظلاو ةذاحتتلا نأ ييكلعو هكا

 علسلا نأش ىرتشت وأ عابت ال ةأرملا َّنأ ءاسنلل مالسلا اهيلع ةيضرملا ءارهزلا تتبثأ دقلو

 اهيدن يتلا ةلاسرلاب اهمازتلا لالخ نم عفترتو اهماقمب يقترت نأ اهناكمإب َّنَأو «ةيراجتتلا
 ةئيندلا مهدصاقم ةمدخل اهفيظوت نولواحي نيذلا ىلع قيرطلا عطقت نأو «مالسإلا اهيلإ

 اهتمارك نوسوديو اهرعاشم هتاذ تقولا يف نوقحسي |نيب «ةأرملا قوقح نع عافدلا مساب

 ةعلس - مالسلا اهيلع ءارهزلا رظن يف - ةأرملا تسيل !!اهتّيناسنإ لحولا يف نوغّرميو



 قمم

 هيف عيشت مخف تيب يف ةايحب وأ «نمثلا شحاف زاهجب وأ «عفترم رهمب لدابت ةيراجت

 «لجرلا تاوهش ءافطإل ةصيخر ةليسو نوكتل ةأرملا قلخت مو ؛رخافتلاو يلاعتلا رهاظم

 اهتايلوؤسم لّمحنتو ءزعو فرش ةريسم يف هعم اهالخ ريست «هل ةايح ةكيرش تقلخ لب

 اهتيب مزلتو ءكّرحتلا دودح فيرشلا عرشلا اهل مسري امك كرحتتو «لجرلل ادن ةايحلا يف

 .ىلاعت هللا اضر اههوكسو اهتكرح يف دشنت ؛هموزلب عرشلا اهرمأي نيح

 .هلوسرو ىللاعت هللا اضر لعفت ام لك يف مالسلا اهيلع ءارهزلا سجاه ناك دقل

 ترظتتاو «:نتكسمو نيطرقو ةدالق تدئزاو «ارتس انهديب تابل تعصض:دقو اهاندهانشو

 اضر مدع نع منت حمالم ههجو يف تدهاش تيبلا اهوبأ لخد املف ءاهجوزو اهيبأ مودق

 «هتعزنف رتسلا ىلإ تعراسو ءاهتعزنف نيتكسملاو نيطرقلاو ةدالقلا ىلإ تعراسف «لماك

 در ىلإ اورظنا .ىلاعت هللا ليبس يف هلعجيل هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ اهب تثعب مث

 :(اهرظتنيو ةكرحلا كلت عقوتي وهو) هلآو هيلع هللا لص لاق !ةكرحلا هذه لوسرلا لعف

 ةقباسلا هرعاشم هلآو هيلع هللا لص لّلع مث !!«اهوبأ اهادف تلعف !اهوبأ اهادِف تلعف»

 !«دمحم لآ نمالو دمحم نم ايندلا تسيل» :هلوقب

 يف - ىنغلا لك - ىنغلا َّنأ ةيوبنلا ةسردملا هذه يف مالسلا اهيلع ءارهزلا تمّلعت

 سبلت لبق نم اهاندجو دقلو !راقتفالاو ةجاحلا يف - رقفلا لك - رقفلا َّنأو ؛ءانغتسالا

 ةدّسجم ,نيملسملا ءارقف نم ةريقفل ديدجلا اهبوث يطعتو اهجوز ىلإ اهفافز ةليل ًايدق ًابوث
 .204وُيِحُم مم اوُهِفُْت ىَّتَحّربْلا اولاَت ؛نل# ىلاعت هلوقب لمعلا قيداصم ىجأ

 اهاطعأف «يلاملا نيملسملا عضو نّسحتو ءاهتيب يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ةاناعم تدازو

 تدهاشف مالسلا امهيلع ةمطافو يلع تيب ةضف تلخدو ءاهنيعت ةمداخ مركألا لوسرلا

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس 17.

 ٠ ةعانقلاو دهزلا ندعم مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشاعلا لصفلا٠»



>» 

 قف خم اعيش فرعت' تناكو:نيلسرملاو ءايبتآلا فرشأ ةثبا تيب ىف ةعضاوتملا تاناكمإلا

 «ريسكإلاب ىعدُي ناك ام وهو «مهنم نوّلقألا الإ هلاني الو سانلا نم ريثك هيلإ ىعسي ناك
 حبصي ِهَّنَأ نودقتعي كاذموي سانلا ناكو) ًابهذ ودبيل بهذلاب ساحنلا ءالط يف صخلتيو

 نوحرفيس مُّئأ اهنهذ يفو اهتاناكمإ اهيمودخم ىلع تضرعو ةّضف تءاج .(ةقيقح ًابهذ

 ساحنلا نم ةعطق ةضف تذخأ دقل .ًادبأ اهنابسح يف نكي مل اب تئجوف اهنكل «ًاريثك

 ىلإ تءاجو ًابهذ اهتعنصو ءاودلا اهيلع تقلأو «ةكيبس ةئيه ىلع اهتلعجو ءاهتنالأو

 ول نكل !ةضف اي تنسحأ» :لاق ءاهآر (ًَلف .هيدي نيب اهتعضوو مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ

 !«ىلغأ ٌةميقلاو «ىلعأ ٌعبصلا ناكل دسجلا تبذأ

 دصقي ناك له !؟همالكب اهالوم هينعي يذلا ام !ةّضف سفن يف راكفألا تمحازت

 اي - ءالطلا َّنِإ !؟كلذ نم قمعأ دصقي هنأ مأ ءًابهذ سانلا اهوعدي يتلا ةيلطملا ةكيبسلا

 ولو .سانلا ىلع هّومو اهرهاظ نم رّيغ امهم «ةيساحنلا ةعطقلا نطاب رّيغي ال - ةّضف

 ًايقيقح رييغتلاو غبصلا ناكل «هنطاب ٍِترّبغو هيتضّورو - ةضف اي - دسجلا تنلأ ِكَْنأ
 عي ممل ةساكو | ميك م يمت مس يل - | منجد مر !!ىلغأ ةميقلا تراصلو

 ؟ملعلا اذه فرعت !يدّيس اي :ةشوهدم ةضف تلءاست

 نيسحلا ىلإ راشأو -(«هفرعي لفطلا اذهو ؛معن) :مزح يف ءايبنألا متاخ ملِع ٌباب در

 .-مالسلا هيلع

 !!هيبأ ةلوقم ددرو ءاجف مالسلا هيلع نيسحلا ىدان ِهَنِإ مث

 3 ع ع 4 34 5 ِ

 نينمؤملا ريمأ اهالوم امل لاق ؛ةمداق تناك ربكألا ةأجافملا ّنكل .ةّضف دي يف ام طقسأ

 زونكو بهذ نم قنع اذإف «هديب أموأ مث ؛«اذه نم مظعأ فرعن نحن» :مالسلا هيلع 0



 كف

 .ةرئاس ضرألا

 ىلع هتيالو ىلاعت هللا ضرتفا مامإ هفرعي ال ام نيفرعت ِكَّنَأ ٍترّوصت اذإ !ةّضف اي

 َّنأب كل لاق نَم !مظعأ ًائيش كانه َّنِإ مث .ةلأسملا كلت يف هنم َملعأ ٍتيحضأ دقف «نيملاعلا

 !ةجاحلاو رقفلا ناينعت ال - ةّضف اي - ةعانقلاو دهزلا َّنِإ !؟نوجاتحم ةمطافو يلع تيب

 يلعلا َّنأ هربخأو هلآو هيلع هللا لص ءارهزلا دلاو ىلع مالسلا هيلع ليئربج لزن دقلو

 ًاموي عوجأ نكلو !ّبر ايال» :لاقف !ًابهذ ةكم ءاحطب هل لعجي نأ هيلع ضرعي ىلعألا

 !«كتوعدو كيلإ تعّرضت تعج اذإو ,كتركشو كثدمح ُثعبش اذإف ؛ًاموي عبشأو

 ريمأ اهل لاق .مالسلا اهيلع ءارهزلا اهتالوم تيب يف همّلعتتل ريثكلا ةّضف مامأ لاز ام

 ساحنلا نم ةعطقلا هذه ةضف اي يعض «!اهتاوخأ عم اهيعض» :مالسلا هيلع نينمؤملا

 ساحنلاو ةضفلاو بهذلا َّنأل ؛يقيقحلا ةضفلاو بهذلا عطق نم اهتاوخأ عم ّلطملا

 اهاوس ندعم ىلإ ًادغ سانلا جاتحا ولو «رابتعالا يف اّلِإ اهنيب قرف ال راجحأو نداعم

 ةلثاتم راجحأ مالسلا امهيلع ةمطافو يلع رظن يف ةضفلاو بهذلا !اهنم ىلغأ ىحضأل

 نداعملا هذه ةميق تلاز ناسنإلا ىنغتسا اذإو .ةجاح عفرت اهنوك يف اّلِإ اهئيب قرفال

 !!ةميق الب اهرسأب ايندلا تحبصأ ءايندلا نع ناسنإلا ىنغتسا اذإو .هرظن يف راجحألاو

 ؛ىلغأ ةميقلاو ىلعأ غبصلا ناكف دسجلا تنالأو ءاديج سردلا ةّضف تظفح دقلو

 تدتقاو ءاهقالخأب تقّلختو اهتايح يف مالسلا اهيلع ءارهزلا اهتمودخم ةّضف تقفارو

 ةروس مهقح يف لزنف «ةريهشلا رذنلا ةّصق يف ريسألاو ميتيلاو َنيكسملا مهراثيإ يف اهتداسب

 !!«ىتأ له

 مل لب ءمخف تيب يف نكست ملف «هلآو هيلع هللا ىلص اهيبأب ماركلا ًةنبا ءارهزلا تسأت
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 اهتيبل نكي ملو «ءارقفلا نيملسملا ةّماع تويب نع هزّيمت ةيزم يأ ريغصلا طيسبلا اهتيبل نكي

 اهينباو اهلعب عم هيلإ يوأت ىوأم الإ - رمألا عقاو يف - لمرلاب هتحاس ةشورفملا ينيطلا

 ًاليل هنافحتلي ام اهلعبلو اهل نكي ملو !ءاتش رمهنملا رطملا نمو «افيص ةبهاللا سمشلا نم

 فشكتنا امههمادقأ ايطغ اذإو ءامهمادقأ تفشكنا امههيسأر اهم ايطغ اذإ ةريصق ةفيطق لإ

 نم ًائيش هلابق ذخأتف تيبلا لئاسو نم ًائيش نهرت ةنيفلاو ةنيفلا نيب تناكو !امهاسأر

 .دحأ هيلع ونحي ال ًاميتي وأ ًامدعم ًاريقف هب معطّتف نيترهاطلا اهيديب هزبختو هنحطت ريعش
 َنيِمْؤُمْلاِبْمكْيَلَع صيرح# هنأ ىلاعت هللا هفصو يذلا ميركلا يبنلا نم ٌةعضب يهف

 !4ٌميِحَر ٌافوُجَر

 «ةضيرملا هتنبا دوعيل هباحصأ دحأ هعمو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يتأيو

 هباحصأ دحأ اهيبأ عم َّنأ ءارهزلا تملع اّملف ءلوخدلا يف نذأتسيو بابلا قرطيف

 «رتتست فيك يبنلا اهمّلعف ءاهب رتتست ةءابع كلمتال اَّنأِب بابلا فلخ نم هتربخأ
 هيلع تناك ةيعادتم ةقلخ ةءالم املوانف .هب رمتخت ًائيش كلم ال اّئأ هتربخأ مث

 َّنأو .ةعوجوم اَّنَأ ملعف ءاماح نع اهأسف اهيلع لخد مث !«اهب يرمتخا» :لاقو

 !!هلكأت ام دجت ال اّمأل اهتنحم يف ديزي عوجلا

 اياحض عمسيل !هب نوتاتقي ام نودجي ال نيذلا عايجلا عمسيل !نيملسملا ءارقف عمسيل

 !ءاسؤبلاو عايجلا اهبأ !!ةضفلاو بهذلا مهزانتكاو هللا لام مهسبحو ءاينغألا راثئتسا

 مكدحو متسلو «نامرحلاو ةقافلاو عوجلا معط متأرمتسا نيذلا مكدحو متسل مكن

 قلخ نَم فرشأ كلذ يف مكيساوي لب ءبرشملاو لكأملا ةَّذلو عبشلا معط متيسن نيذلا

 متاخو هلآو هيلع هللا لص دمحم نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ :ةطيسبلا هجو ىلع ىلاعت هللا

 َّنأ اوملعاو .مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديسو مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ ءايصوألا



 فلا

 ني مكاوس قزري ملو ؛هيلع مكب ٍناوه نم نامرحلاو عوجلاب مكلتبي ل ىلاعتو كرابت هللا
 ٌرفاكلا ىقس ال ةضوعب حانج هللا دنع لدعت تناك ول ايندلا َّنأو ؛هناحبس هيلع هل ةمارك

 !اهوبأ اهادف ٌتلعف !اهوبأ اهادف ٌتلعف

 يعوو ةدارإ نع ايندلا يف دهزلا راتخت اََّنَأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تتبثأ يلاتلا ثيدحلا يف

 تال ترتشا [ك ييطرقو ةدالقو ةيفف خم الاخلغو اراوس اموينترتنلالقلف «نلماك

 لخدي دق اب رفسلا نم نيدئاعلا اهجوزو اهابأ ىقلتت نأ تءاش اهَّئأل (ّبر ءارتس اهتيب

 ةدالقلا عزنت اهلعج لمعلا كلذل حتري مل اهابأ َّنأ اهّنظ دّرجم ّنكل ءامهيبلق ىلع رورسلا
 اهقفني نأ هيصوتو هللا لوسر ىلإ اهعمجأب اهب لسرتف رتسلا عزنتو «نيتكسملاو نيطرقلاو

 اهوبأ اهادف ثلعف» لوقيف كلذ ىري نيح حرفي هللا لوسر انيأر دقو .ىلاعت هللا ليبس يف

 نم ايندلا تسيل» :هلوقب هتنبا دهزل هحرف هلآو هيلع هللا لص لّلع مث .(- تارم ثالث -

 دنع دال تيلار ههلضتلا لص اههسر [ةكاندلا نأ فلذا هما سالو: مع

 لجأ نم مالسلا مهيلع هئايبنأو هئايلوأ نع لجوزع اهاوز كلذلو «ةضوعب حانج هللا

 ينيلكلا ىور دقف «مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ٌقداص لوقي | ةرخآلل مهيولق غرفت نأ

 بَ هللا ىَتأ “نم الإإل لجو زع هللا لوق نع لك نأ مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع
 بلق لكو» :لاق .«هاوس دحأ هيف سيلو هّبر ىقلي يذلا ميلسلا بلقلا» :لاق "”#ميلَس

 ("'.«ةرخآلل مهبولق غرفتل ايندلا يف دهزلاب اودارأ (َّنِإو ءطقاس وهف كش وأ كرش هيف

 هللا لص يبنلا ناك :لاق ء«سيق نب دمحم نع هدانسإب يلامألا يف قودصلا خيشلا ىور

 )١( ةيآلا :ءارعشلا ةروس 4/.

 :؟ يفاكلا (؟) ١5 .ةهح/
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 .ثكملا اهدنع لاطأف اهيلع لخدف مالسلا اهيلع ةمطافب أدب رفس نم مدق اذإ هلآو هيلع

 نيطرقو ةدالقو 2”قرو نم نيتكَسَم مالسلا اهيلع ةمطاف تعنصف رفس يف ةّرم جرخف
 هللا ىلص هللا لوسر مدق الف ؛مالسلا اهيلع اهجوزو اهيبأ مودقل تيبلا بابل ًارتسو

 لوطل نوفرصني وأ نوفقيأ نوردي ال بابلا ىلع هباحصأ فقوف اهيلع لخد هلآو هيلع
 ههجو يف بضغلا فرع دقو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر مهيلع جرخف ءاهدنع هثكم

 ىلص هللا لوسر كلذ لعف نإ هنأ مالسلا اهيلع ةمطاف تنظف «ربنملا دنع سلج ىتح

 اهيطرقو اهتدالق تعزنف ءرتسلاو نيطرقلاو ةدالقلاو نيتكسملا نم ىأر امل هلآو هيلع هللا

 :لوسرلل تلاقو «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ هب تثعبف «رتسلا تعزنو ءاهيتكسمو

 |ملف «هللا ليبس يف اذه لعجا لوقتو «مالسلا كتنبا كيلع أرقت» :هلآو هيلع هللا لص هل لق

 ايندلا تسيل - تارم ثالث - «اهوبأ اهادف ٌتلعف» :هلآو هيلع هللا لص لاق هرّبخو هاتأ

 ام ؛ةضوعب حانج ريخلا نم هللا دنع لدعت ايندلا تناك ولو دمحم لآ نم الو دمحم نم

 .”)اهيلع لخدف ماق مث ؛ءام ةبرش ًارفاك اهنم ىقسأ

 ةريثك عضاوم  لخنلا فعسب ةعقرم ةلمش يدترت ءايبنألا متاخ تنب

 يدترت نيرخآلاو نيلوآلا نم نيملاعلا ءاسن ةديس دهاش نيح نزحو نالس بّجعت

 فعسب تطيخف ءاناكم رشع ينثا يف تقّرمت ىتح تلب دق فوص نم ةقلخ ةلمش
 ٌنهو تارفاكلا ةرصايقلاو ةرساكألا تانب روص ناللس ةلّيخ يف تفاطو !!ليخنلا

 يف مالسلا اهيلع ةرهاطلا ةمطاف دهاشي نأ هيلع بعصو «ريرح لاو سدنسلا يف نلفري

 ديكأتلاب فعاضتيو دادزيس هبجع ّنكل ,دوجولا ءاسن فرشأ يهو ةئرهتملا ةلمشلا كلت

 .ةضفلا :قرولاو .لاخلخلاو راوسلا :(كيرحتلاب) ةكسملا :راحبلا شماه يف (1)

 ٠5". ص قودصلا خيشلا - يلامألا ()



 الإ ايندلا ماطح نم ناكلتمي ال اهجوزو اَّنأب اهيبأل حوبت لوسرلا ةعضب عمسي نيح

 !!ًاشارف هالعجو هابلق ليللا امهّنجأ اذإف ءارابن ريعبلا فلع هيلع ناعضي شبك كسم

 كلذلو !؟مالسلا اهيلع ءارهزلا دهزلا يف تقبس يبن وأ لوسر ةنباب ٌرهدلا عمس لهف

 قابس يف ةيلجملا قباوسلا ليخلا يفل هتتبا َّنأ ناماسل دكؤي قدصملا قداصلا اهابأ اندجو

 َّنإف (كدف)ب تبلاط امل مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ ةريصب يذ لكل حضتيو «دهزلا رامضم

 .ةينافلا ايندلا ماطح لجأ نم نكت مل اهتبلاطم

 :هلآو هيلع هللا تاولص يبنلا دهز باتك فلؤم يمقلا دمحأ نب رفعج دمحم وبأ لاق

 َنيِعَمْجَ ْرْهُدِعْوَمَلَمََهَج إو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه تلزن ال

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىكب "7 4ُموُسَعَم ُنُجْرُهْنِم باب لكِ باَونأ ةَعْبَس اَهَل *

 عطتسي ملو ؛مالسلا هيلع ليئربج هب لزن ام نوردي ال [مه]و هباحصأ ىكبو ًاديدش ًءاكب

 ءاهب حرف ةمطاف ىأر اذإ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو .همّلكي نأ هباحصأ نم دحأ

 :لوقتو نحطت يهو ريعش نم ءيش اهدي نيبو ةمطاف باب ىلإ هباحصأ ضعب قلطناف
 كيلعو» :تلاقف .هللا لوسر تنب اي كيلع مالسلا :لاقف :لاق .ىقبأو ريخ هللا دنع ام

 يردأ الو ءًانيزح ًايكاب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكرت :لاق ؟(«كب ءاج ام ؛مالسلا

 هلعل هللا لوسر ىلإ قلطنأو يبايث لإ ٌمضأ يدي نيب [نم ] حنت» :تلاقف !ليئربج هب لزن ام

 ينثاب تطيخ دق ًاناقلخ فوص نم ةلمش ةمطاف تسبلف :لاق .«ليئربج هب لزن امب ينربخي

 يضر ناملس اهيلإ رظن مالسلا اهيلع ةمطاف تجرخ الف ءلخنلا فعس نم ًاناكم رشع

 سدنسلا يفل ىرسكو رصيق َّنِإ (هانزحاو) :يداني وهو هسأر ىلع هدي عضوف «هنع هللا
 !!لخنلا فعسب ًاناكم رشع ينثاب تطيخ دق فوص نم ةلمش اهيلع دمحم ةنباو «ريرحلاو

 )١( :رجحلا ةروس ”5 -55.
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 بّجعت ناملس َّنِإ هللا لوسر اي» :تلاق هللا لوسر ىلع مالسلا اهيلع ةمطاف تلخد الف

 فلعت «شبك (كسم) الإ نيدَس سمخ ذنف لعلو يف ام ًايبن قحاب كثعب يذلاوف «يمابل نم
 .«لخنلا فيل اهوشح مدأ نمل انتقفرم َّنِإو .هانشرتفا ليللا ناك اذإف ءانريعب راهنلاب هيلع

 «تبأ اي) :تلاق مث .«قباوسلا ليخلا يفل يتنبا نإ .ناملس اي» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاق

 تطقسفا» :لاق .نيتمدقتملا نيتيآلا نم ليئربج هب لزن ام امل ركذف ؟«كاكبأ يذلا ام كتيدف

 ناملس كلذ عمسف :لاق .«رانلا لخد نمل ليولا مث ليولا» :لوقت يهو «اههجو ىلع ةمطاف

 وبأ لاقو .رانلا ركذب عمسأ ملو يدلج اوقّرمو يمحلا اولكأف يلهأل ًاشبك تنك ينتيل اي :لاقف

 ًارئاط تنك ينتيل اي :رامع لاقو ءرانلا ركذب عمسأ ملو يندلت مو ًارقاع تناك يّمَأ تيل اي :رذ

 ."7ثيدحلا -رانلا ركذب عمسأ ملو باذع الو باسح ّللع نكي لو رافقلا يف

 اهدلو عضرتو نحطت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 يف ةبيبحلا هتنبا ىري نيح عومدلا فرذيو هلآو هيلع هللا لص ميحرلا يبنلا انيع عمدت

 نود اهيديب نحطت ةسلاج يهو «لبإلا ةّلجأ نم ًاظيلغ ًءاسك يدترت يهو اهبابش ناعير
 يتلا ايندلا ةرارم ّنأب اهيّلسيف ءاهدلو عاضرإ نع ينضملا قاشلا لمعلا كلذ اهلغشي نأ

 هتعضب هبيجتف ءاهل ءاضقنا ال يتلا ةرخآلا ةوالحل لّجعم ٌرجأ يه بعصلا اهقاذم يناعت

 اهيلع ةدهازلا ءارهزلا .هثالآ ىلع لجوزع هركشتو «هئامعن ىلع ىلاعت هللا دمحت ْنأب ةدهازلا

 هللا لزنيف !اهيلع ىللاعت هللا ركشت نأ بّجوتي ءالآو ةمعن الإ ايندلا ةرارم يف ىرت ال مالسلا

 هيطعُيس هّنأب - هنم ةعضب مالسلا اهيلع ءارهزلاو - ميركلا هيبن اهيف ربخُي ةينآرق ةيآ ىلاعت
 يفو «مالّسلا هيلع قداصلا مامإلا نع يبلعثلا ريسفت يف ءاج !ىضري ىتح ةمايقلا َموي

 ظفل انرتخا دقو 707-4١5 :8 راونألا راحب ؛7177- 77/5 ص سوواط نبا ديسلا - ةيقاولا عوردلا )١(

 .راونألا راحب



 يمص
 اهيلعو «ةمطاف هلآو هيلع هللا لص ّىِبْنلا ىأر :لاق يراصنألا رباج نع يريشقلا ريسفت

 ّلص هللا لوسر انيع تعمدف ءاهدلو عضرتو ءاهيديب نحطت يهو «لبإلا ةّلِجَأ نم ءاسك

 .«ةرخآلا ةوالحب ايندلا ةرارم ىلجعت ههاتنب اي» :لاقف .هلآو هيلع هللا

 .«هئالآ ىلع هلل ٌركشلاو «هئامعن ىلع هلل ٌدمحلا .هللا لوسر اي» :مالّسلا اهيلع تلاقف

 (00) ورث لبو ةفليطعي ةفوؤسلو# + ىلاعت هللا لزنأف

 فيلبوشحم مدأ ةداسو دسوتتو شبك باهإ ىلع اهليل مانت مالسلا اهيلع ءارهزلا
 هع

 .(دوجوملا مدعي ىتح دوقفملا بلطت ال ْنأ دهزلا» :مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ لوقي

 :مالسلا هيلع لوقيو .«هّبر ىضرأو هسفن قتعأ ايندلا يف دهز نَم» :مالسلا هيلع لوقيو

 تدّسج مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ ظحالنو .«هللا دنع اهيف ةبغرلا ٌنسح دهزلا ٌلصأ»

 تضرأو اهسفن تقتعأف ايندلا يف تدهز مالسلا اهيلع انو ءاهتايح يف دهزلا روص ىلجأ

 باهإ نم اّلِإ اهشارفو ءطوسبم لمر نم اّلِإ اهتيب الخ دقو دهزلا يف اهيراجُم نمو .اهّبر
 تناك مالسلا اهيلع اَهَّنأ انركذ دقو !ًافيل تيشُح مدأ نم ةداسو نم اّلإ اهدئاسوو «شبك

 !هفوص ىلع تمانو باهإلا تبلق ليللا لح اذإف ءشبكلا باهإ ىلع حضانلا فلعت

 ّنظي اّبرو !ديدح نم ًاعرد اهقادص ناك دقو لسرلاو ءايبنألا متاخ ةعضب يراجُت نم

 مهنكل «ةقافلاو رقفلا ةايح نوشيعي مَّئأل اهدهز يف ءارهزلا نوكراشي مَّنُأ نوريثكلا

 ءارهزلا اهتراتخا يتلا ةايحلا كلت «ةدهازلا ةايح لا هذه يف (رايتخالا) ةقيقح نع نولفغي

 مالّسلا هيلع قداصلا نع .ركشلا قحتست يتلا ىلاعت هللا معن نم اهتذع لب «ةعانق نع

 نأ ادارأ اذإ .شبك تباهإ هيلع ثلخد نيح مالّسلا امهيلع ةمطافو يلع شارف ناك» :لاق

 .0 :ىحضلا )١(

 .يبلعثلا ريسفت نع ,7 47 :” بوشآر هش نبال بقانملا ()
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 ناكو :لاق .فيل اهوشح ًامدأ (هتداسو تناكو» :لاق.«هفوص ىلع امانف هابلق هيلع اماني
 0 1 1 :١

 تيدهأ امل :تلاق سيمع تنب ءامسأ نع يمثيحلا جرخأو ."'"(ديدح نم اعرد |مهقادص

 «فيل اهوشح ةداسوو ءأطوسبم ًالمر الإ هتيب يف دجن مل بلاط يبأ نب يلع ىلإ ةمطاف

 هي ا
 . ازوكو ؛ةرجو

 اريعشو ارمت ضرتقتل اهتوسكو اهعرد نهرت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 نمل نمض يبنلا ْنأو ءأعطتسم اهابأ ىنأ ًايبارعأ ْنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا عمس قرطي

 اهدالوأو يه معطت مل اهنوك اهعنمي ملف .ىوقتلا داز ىلاعت هللا هدّوزي نأ يبارعألا دوز

 باوبأ قرطي نيح ريخلاف ,عوجلا ةّدش نم اهاريغص دقر ىتح «ثالث ذنم ًاداز راغصلا

 ءاقل ّيدوهب لجر دنع اهعرد لسرلا متاخ ةئبا نهرت !ًادبأ ًابئاخ هوّدري ال مهَّئِإَف ماركلا

 لوسر ىلإ هب ثعبتف ازبخ هزبتختو اهديب ريعشلا نحطت مث «ريعش نم عاصو رمت نم عاص

 تضمأ دقلف !!عايجلا اهراغصل ًادحاو ًافيغر هنم يقبتست نأ نود هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 !ههضمأ اع عيش زعاتتنأ اهبل قفقرد الو: نامت هلي ووتلا كلذ فلا عشب

 ينب بارعأ دحأ نع ًاليوط ًاثيدح سابع نبا نع «دلاجم نع يرونلا ثدحملا جرخأ

 يبارعألا دّوزي نم :لاق هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنأو هللا لوسر ىلإ هب ىتأ ميلس

 اهيلع ةمطاف تلاق - :هلوق ىلإ لصي نأ ىلإ - ؟(«ىوقتلا داز لجوزع هللا ىلع هل نمضأو

 ًاثالث انل َّنإ ًايبن قحلاب هلآو هيلع هللا لص ًادمحم ثعب يذلاو ناملس اي» :نالسل مالسلا

 ناخرف امَّّمأك ادقر مث ,عوجلا ةدش نم يلع ابرطضا دق نيسحلاو نسحا َّنِإو ءانمعط ام

 ىلإ هب ضما مث اذه يعرد ذخ «ناملس اي .يبابب ريخلا لزن اذإ ريخلا ٌدرأ ال نكلو «نافوتنم

 ىنضرقأ:هلآو هيلع هللا لص دمحم تنب ةمطاف كل لوقت» :هل لقو .«يدوهيلا نوعمش

 عي ممل ةساكو | ميم م يمت | مس يل - | منحك مر

 .دانسإلا برق نع 2١15 ح/ ٠١5 :57 راونألا راحب 8 )١(



 قمر

 عردلا ناملس ذخأف :لاق .«هللا ءاش نإ كيلع هّدرأ ريعش نم ًاعاصو .رمت نم ًاعاص هيلع

 هللا لص دمحم تنب ةمطاف عرد اذه ,نوعمش اي :هل لاقف يدوهيلا نوعمش ىلإ هب ىتأ مث

 نإ كيلع هدرأ ءريعش نم ًاعاصو «رمت نم ًاعاص هيلع ينضرقأ» :كل لوقت ءهلآو هيلع
 :لوقي وهو عومدلاب نافرذت هانيعو هفك يف هبّلقي لعج مث عردلا نوعمش ذخأف «هللا ءاش

 َّنأ «ةاروتلا يف نارمع نب ىسوم هب انربخأ يذلا اذه ءايندلا يف دهزلا وه اذه ناملس اي

 ىلإ عفد مث .همالسإ نسحو ملسأف ؛هلوسرو هدبع ًادمح َّنأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 هتزبتخاو اهديب هتنحطف ةمطاف ىلإ ناملس هب ىتأف ريعش نم ًاعاصو رمت نم ًاعاص ناملس

 :لاق ء(هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ هب ضماو هذخ» :هل تلاقف ناملس ىلإ هب تتأ مث ءًازبخ

 ناملس اي» :تلاقف ,نيسحلاو نسحلا هب نيللعت ًاصرق هنم يذخ ةمطاف اي :نالس امل لاقف

 ."”ربخلا - (ًائيش هنم ذخأن انسل لجو زع هلل هانيضمأ ءيش اذه

 دنع اهل ةوسك مالسلا اهيلع (ةمطاف) تنهرو :بقانملا يف بوشآ رهش نبا جرخأو

 هذه ام :لاق هراد ديز لخد اللف ريعشلا تضرقتساو ةنيدملا يف يدوهيلا ديز ةأرما

 هناريجو هتأرما تملسأو لاحلا يف ملسأف !«ةمطاف ةوسكل» :تلاق ؟«انراد يف راونألا

 7 ايفل نونا ملسأ ىح

 تطغ اذإو ءاهمادقأ تفشكنا اهب اهسأر تطغ اذإ ةفيطق ءارهزلا ةفحلم

 اهسأر فشكنا اهمادقأ

 ةقشم نم نايقلي ام اهضعب ىلإ هعم ايكش ًادح اهجوزو ءارهزلاب بصنلاو بعتلا حرب

 .ءاملا برق هيلع لم ام ةرثك نم هردص يكتشي ىحضأ هَّنأب نينمؤملا ريمأ اهربخأف «شيعلا
 اقفتا مث ءريعشلا نحط نم اتلجمو اتبلصتو انتتشوشخا دق نيتثمدلا اهيدي نأ يه هتربخأو

 )١( لئاسولا كردتسم  518:17/ح١لالا١6.

 بلاط يبأ لآ بقانم (؟) "7: 7104.
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 «لتمف4

 لصح يذلا يبسلا نم ًامداخ هنم بلطتو اهيبأل اهاح وكشتف ءارهزلا بهذت نأ ىلع

 : هزت د ةرامعمل" نيفدي انهنرأ دع تلت وو ءارهزلا كهذا رعقم هيلع ةوجلتلا

 نيناثلا برقا رسوم اهنا رق ذأ لوول ةةيرط عسسل فاجن م رقاقأ فيعضباف

 ىلص يبنلا ملعو .اهقحل يذلا ّرضلا اهنع فُمحت ًامداخ هنم بلطت نأو ءاهتاناعمب - اهيلإ

 نإ ةريصقا ةليلطقب ةقفحلا» اهل رد اهدي ل «كنهزف و ةسضاقن وق رلك دهرا نأ هاو هلع هلل

 نكل !اهسأر فشكتنا اهيمدق اهب تطغ نإو ءاهيمدق نع تفشكنا اهسأر اهب تّطغ

 :فوطعلا اهيبأل اهيرتف اهيدي جرت لو ؛كلت اهتشيع نم فنأت مل ءايبنألا متاخ ةعضب
 ملو ؛كلذب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوز لفكتف ءابتاناعم نايب نم ىتح تيحتسا لب
 .(ءارهزلا حيبست)ب فرع يذلا حيبستلا احّبسي نأ امهربخأ هّنكل !ابلط ام يبنلا مهطعُي

 .ةفيرشلا |هتايح لاوط هب امزتلاو كلذب احرفف

 مالّسلا اهيلع ةمطاف هجّوز امل هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ّنأ» :مالّسلا هيلع يلع نع

 .(َنيتّرجو .ءاقسو «نيئاحرو .فيل اهوشح مدأ ةداسوو «ةليمخب اهعم ثعب

 ىتح 2"”تونس دقل هللاو» :موي تاذ مالّسلا اهيلع ةمطافل مالّسلا هيلع يلع لاقف

 :مالّسلا اهيلع تلاقف .«هيمدختساف يبهذاف يبسب كابأ هللا ءاج دقو ءيردص تيكتشا

 هيلع هللا لص يبنلا امهاتأو» (لاق نأ ىلإ) ..."”(يادي تلجم ىتح تنحط دقل هللاو انأو»

 (همادقأ ايطغ اذإو ءامهمادقأ تفشكنا اهسوؤر ايّطغ اذإ ءامهتفيطق يف الخد دقو هلآو

 امكربخأ الأ» :لاق مث !«امكناكم» :هلآو هيلع هللا لص لاقف .«اراثف ءامههسوؤر تفشكت

 :لاقف «مالسلا هيلع ليربج ٌنهينمّلع تاملك» :لاق .«ىلب» :الاق ؟«ينامتلأس امم ريخب

 .اتبلصتو اتتشوشخا يأ (7)



 قيام

 |مكشارف ىلإ امتيوآ اذإف ًارشع نارّكتو ءًارشع نادمحتو ءًارشع ةالص ّلك ربد ناحّبست١

 :[نينمؤملا ريمأ] لاق .«نيثالثو ًاعبرأ ارّبكو نيئالثو ًاثالث ادمحأو «نيثالثو ًاثالث ًاحّبسف

 ."7(هللا لوسر نم كلذ تعمس ذنم ٌّنهتكرت ام هللاوف»

 اهادي ىمدت ىتح ىحرلاب نحطت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ىأر هَّنأ تيبلا لهأب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هقحلأ يذلا نالس نم ةداهش

 نيسحلا اهنبا دهاش هّنأو !نحترلا دومع لع اهؤامد ليشت ىتجن نرلاب حطت ةارهزلا

 ءارهزلا حمست نأ نود .رادلا ةيحان يف ًاعوج رّوضتي وهو هللا لوسر ةناحير مالسلا هيلع

 نيعتست نأ ناملس اهيلع ريشي نيحو !اهتحارتسا موي يف ةضف اهتمداخب نيعتست نأ اهسفنل

 موي وه مويلا اذه َّنأو «ةضف نيبو اهنيب تيبلا لمع ميسقتب اهاصوأ اهابأ َّنأ هربخت ةضفب

 وه ايندلا يف دهزلا سيل وأ !رّمذت الو ىوكش اهبوشي ال ةعانق نع اذكه .ةضف ةحارتسا

 !؟مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي اك ةمعن لك ركّشو «لمألا رصق

 اهب نحطت ىحر اهمادق ةسلاج مالسلا اهيلع ةمطاف تناك :لاق ناملس َّنأ يور

 :تلقف «عوجلا نم روضتي رادلا ةيحان يف نيسحلاو لئاس مد ىحرلا دومع ىلعو «ريعشلا

 هيلع هللا لص هللا لوسر يناصوأ» :تلاقف !ةضف هذهو كاك تربد هللا لوسر تنب اي

 لوم ُّنِإ :تلق «ناملس لاق .«اهتمدخ موي سمأ ناكف ءًاموي اهل ةمدخلا نوكت نأ هلآو

 تنأو «قفرأ هنيكستب انأ» :تلاقف ؟كل نيسحلا كاكبأ نأ نعل ندنلأ انأ امإ ةقاتع

 لوسر عم تيلصو تيضمف «ةماقإلاب انأ اذإف ريعشلا نم ًائيش تنحطف .«ريعشلا نحطت

 «مسبتف داع مث جرخو ىكبف «تيأر ام لعل تلق تغرف املف «هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 .ةوفصلا ةفص نع ال١ ٠١: قحلا قاقحإ تاقحلم )١(
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 ةيقلتسم يهو ةمطاف ىلع تلخد» :لاق .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر كلذ نع هلأسف

 هللا لوسر مسبتف «(دي ريغ نم رودت ىحر اهمادقو ءاهردص ىلع مئان نيسحلاو اهافقل

 نومدخي ضرألا يف ةرايس ةكئالم هلل َّنأ تملع امأ يلع اي :لاقو هلآو هيلع هللا لص

 (".«ةعاسلا موقت نأ نإ دمع لآو ادم

 بيبزو رمت اهسرع ةميلوو « لمرلاب شورفم مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب

 ٌتيِب ؛نيمدعملا ءارقفلا تيب نع ءىيشب زاتمي ال طيسب ٍتيبل عدبأ الو عورأ الو ةروص

 «هتكئالم هتمدخ يف سفانتت نمحرلا تويب نم تيب ءًاريظن ضرألا |مهل دهشت مل نيسيرعل
 فيللاب تيشُحو «لمرلاب هّضرأ تشرف دق ءهمسا هيف رَكْذيو عفرُي نأ هل ىلاعت هللا نذأ دق

 ةلامحو ليسغلا لبح لمعب موقيل ضرعتسم دوع هيف عضوو ءامه ثلاث ال ناتللا ناتّذخملا

 باهإ ىوس نكي ملف ةكئالملا امهتمدخب ىهابتت نيذللا نيسيرعلا شارف امأ ءءاقسلا
 ماعطلا الو ءًابذع ءام الإ نوكي نأ ّدعتي ملف نيّوعدملل مّدُق يذلا بارشلا اًمأو !شبك

 فصولا اذه عم - ًابيجع سيلو !«ًارمتو ًاتيز وأ) ًابيبزو ًارمت الإ نوكي نأ هومعط يذلا
 !!اذه نم نسحأ ًاسرع رتو اَّنأ ةملس ّمأ نينمؤملا مأ دهشت نأ - عئارلا

 «نيجوزلا نيب ةّدوملا صقنُي امم فّلكتلا مدعو ةطاسبلا قفو سرعلا تيب زيهجت له

 ؟راثيإلاو ةبحملاو مهافتلا نم ةبلص ةّيضرأ ىلع ةكرتشملا |هتايح اينبي نأ نع |مهعنمي وأ

 اهلصأ يف تناك نإ نيجوزلا نيب ةقالعلا جئاشو قّنوي امم نيدئازلا خذبلاو قّئأتلا نأ مأ

 يسنو «هقيوزتو رهاظلا نييزتل هجتاف «ةلصوبلا انضعب عاضأ دقل !؟ةفيعض ةزوزهم

 !نطابلاو ساسألا حالصإ
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 قيىخم
8 00 

 هللا لوسر انرمأ :اتلاق «ةملس ٌّمآو ةشئاع نع «قورسم نع هدانسإب ةجام نبا ىور

 تيبلا ىلإ اندمعف «يلع ىلع اهلخدن ىتح ةمطاف زهجن نأ ملسو [هلآو] هيلع هللا لص

 مث ءانيديأب هانشفنف افيل نيتقفرم انوشح مث ءءاحطبلا ضارعأ نم ًانيل ًابارت هانشرفف

 ىقليل تيبلا بناج يف هانضرعف دوع ىلإ اندمعو «ابذع ًءام انيقسو ابيبزو ًارمت انمعطأ

 0 ةيططاف سرع نم نشا اسرع انيار ف ::ءاقسلا ةيلع قلعيو ةنوقلا هبلغ

 اسرع انيأر (ف «ةمطافو يلع سرع انرضح :لاق «رباج نع يفنحلا يدنرزلا جرخأو

 ناكو ءانلكأف بيبزورمتب انيتأو ءأبيط ًابارت لمرلا نم ًابيثك تيبلا انوشح «هنم نسحأ ناك

 ."”شبك باهإ |مههسرع ةليل [هشارف

 يبأ نب يلع سرع انرضح :لاق «هللا دبع نب رباج نع هدانسإب يناربطلا ظفاحلا ىورو

 |مهسرع ةليل (مههشارف ناكو ءانلكأف ًارمتو ًاتيز هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر امى انل أيهو

 ."””شبك باهإ

 لئاسل اهلوانتو اهتدالق عطقت مالسلا اهيلع لوتبلا ةقيدصلا

 لخدُت ةنيزلا نم ءيش نم اهسفن لّطعت ال نأ ةأرملا بْغرت ةعيرشلا ْنأ نم مغرلا ىلع

 ةدهازلا ءارهزلا تعطق دقلف ءلجرلا نع ةأرملا هب زاتمتو ءاهجوز بلق يف رورسلا هب

 ءارهزلا !ههجوب حيشُي لسرملا اهابأ تأر نيح اهب تمرو اهقنع نم اهتدالق مالسلا اهيلع

 اهمّدقتو اهنع ّلختلا ىلإ عراسُت يهف كلذلو ءايندلا يف ًابح ةدالقلا ٍدترت مل مالسلا اهيلع

 5١71:١. ينيوزقلا ديزي نب دمحم - ةجام نبا ننس )١(

 . ١18/8 ص :نيطمسل اررد مظن (0)

 .759150 :5 طسوألا مجعملا (")
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 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

 4لظنك

 مث ««ينم ِتنأ» هتنبا بطاخي هلآو هيلع هللا لص يبنلا دجن لباقملا يفو .ريقف لئاس ىلإ

 .مهيف هيذؤيو (هترتع ءامد قارهإب) همد قرهي نم ىلع ٌدتشا دق ىللاعت هللا بضغ َّنأ نلعي

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ مالسلا هيلع يلع نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىور

 تمرو اهتعطقف ءاهنع ضرعأف «ةدالق اهقنع يف اذإو «مالسلا اهيلع ةمطاف هتنبا ىلع لخد

 هتلوانف لئاس ءاج مث .«ةمطاف اي ينم تنأ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر امل لاقف ءاهب

 قرهأ نم ىلع يبضغو هللا بضغ ٌدتشا» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق مث «ةدالقلا

 .2"”(يترتع يف يناذآو يمد

 تنب ءامسأ ينتثّدح١ :مالّسلا مهيلع نيسحلا نب يلع نع «هئابآ نع ءاضرلا نعو
 هيلع هللا لص هللا لوسر لخد ذإ .كتّدج مالّسلا اهيلع ةمطاف دنع تنك :تلاق ءسيمع

 .(هل ءيف نم اهارتشا مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع ناك بهذ نم ةدالق اهقنع ينو هلآو

 كيلع [و] !دمحم تنب :اولوقي نأ سانلا كنّرغي ال» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف

 .«ةربابحجلا سابل

 هيلع هللا لص هللا لوسر ٌرسف ؛اهتقتعاف ةبقر اهب ترتشاو اهتعابو اهتعّطقف
 0و

 ةعئاج ةضيرم ءايبنألا متاخ تنب

 يذلا ٌعوجلا اهاولب ديزيو ءعجولا اهاوق ديو ءضرملا مالسلا اهيلع ًءارهزلا يكتشت

 يف اهدوعيل هباحصأ دحأ هعمو هلآو هيلع هللا لص بيبحلا اهوبأ اهيتأيو !ءاشحألا زفحي

 ةميق امو ءارامخ كلتمت ال اََنأ هبحاصلو هل نذأت نأ لبق اهابأ ٌةدهازلا ربختف ءاهضرم

 )١( ص :قودصلا خيشلا - يلامألا 007.

 .مالّسلا هيلع اضرلا ةفيحص نع 27 ح / 71:57 راونألا راحب (؟)



 ةيدلم

 رتتست فيك اهمّلعيو ءاهب رمتختل اهيدتري ناك ةكلاهتم ةقلخ ةءالم يبنلا اهيطعيف !؟رامخلا
 اهمالآ اهيلع ديزي عوجلا َّنأ هريختف اهلاح نع اهلأسي مث ءاهاوس كلتمت ال يتلا ةءابعلاب

 نأ نيضرت امأ «ةينب اي :- !هلوق بجعأ امو - اهل لوقي لب ءًاماعط اهيطعي الف ءاهعجوو

 ةضاضمو اهمالآ ةعول فُفخّيِس هَّنَأ ملعي ًالوق ال لوقي مث ؟«نيملاعلا ءاسن ةديس ينوكت

 !«ةرخآلاو ايندلا يف ًاديس ِكتِجّوْز دقل هللاو امأ» :اهعوج

 «ةمطاف دوعن انب قلطنت الأ» :لاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنأ نيصح نب نارمع نع

 :لاقف ,«نذأتسا و مّلسف ؛اهباب ىلإ انيهتنا نأ ىلإ انقلطناف» :لاق .ىب :تلق ؟«يكتشت اَِّإف

 ؟ ١ يعم نمو انأ لخدأ»

 اهب يعنصا» :امل لاقف .«ةءابع لإ لع ام هللاوف ؟هاتبأ اي كعم نم و «معن» :تلاق

 .«رامخ نم يسأر ىلع ام هللاو» :تلاقف .«-رتتست فيك اهمّلعف -اذك اهب يعنصاو اذك

 :لاقف .«الخدف امل تنذأ مث .اهب يرمتخا» :لاقف «(هيلع تناك ةءالم قلخ ذخأف» :لاق

 .(هلكآ ماعط يل ام نأ ينديزيل هَّنإو :ةعجول ّنإ) :تلاق ؟/ةينب اي كنيدجت فيك"

 ةنبا ميرم نيأف «ةبأ اي) :تلاق ؟«نيملاعلا ءاسن ةديس ينوكت نأ نيضرت امأ «ةينب اي) :لاق

 كنجؤز دقل هللاو امأ .كملاع ءاسن ةديس تنأو ءاهملاع ءاسن ةديس كلت» :لاق ؟«نارمع

 .20(ةرخآلاو ايندلا ىف ًاديس

 ىحرلاو عردلاو فيسلا الإ مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب # ةاضف دجت مل

 يف تمّلعتف «ةّنحلا لهأ ءاسن ةديس مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب ىلإ كولملا تنب يتأت

 تمّلعت .بهذلا ريسكإ ةعانص فرعت تناك نأ دعب مظعألا ريسكإلا ةعانص تيبلا اذه

 )١( ح / 59 :73/ راونألا راحب 78.
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َ 
 قو قابوس هنا[ هك اكمال ناوين افلا نهذلا نوادتيتكا نكات ماك نأ

 .فاعضألا فالآب ربكأ هتميق نوكتل ةيمالسإلا ةغايصلا

 مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب ىلإ ةّضف تءاج ال :لاق «راونألا قراشم يف ّيمربلا ىور
 ةريخذ اهدنع تناكو .دنحلا كلم تنب تناكو «ىحّرلاو عردلاو فيسلا الإ كانه دجت مل

 تقلأو «ةكيبس ةئيه ىلع اهتلعجو ءاهتنالأو ساحنلا نم ةعطق تذخأف .ريسكإلا نم

 .هيدي نيب اهتعضو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلإ تءاج لف .ًابهذ اهتعنصو ءاودلا اهيلع
 .«ىلغأ ةميقلاو ىلعأ غبصلا ناكل دسجلا ٍتبذأ ول نكل !ةضف اي تنسحأ» :لاق ءاهآر اًلف

 نيسحلا ىلإ راشأ -هفرعي لفطلا اذهو ؛معن١ :لاق ؟ملعلا اذه فرعت !يدّيس اي :تلاقف

 .«مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق امك لاقو ءاجف .-مالسلا هيلع

 قنع اذإف هديب ًاموأ ٌمث ؛«اذه نم مظعأ فرعن نحن» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاقف

 .20(تراسف اهتعضوف ءاهتاوخأ عم اهيعض» :لاق مث .ةرئاس ضرألا زونكو بهذ نم

 شبك باهإ اهشارفو ديدح نم عرد مالسلا اهيلع ءارهزلا قادص

 يبنلا ىصوأ دقو .جاوزلا دقعب هتجوز ىلإ جوزلا هعفدي ام وهو «ةأرملا قادص وه رهملا

 لهاك لقثت ةعفترملا روهملا كلت َّنأل ,روهملا يف ةالاغملا مدعب سانلا هلآو هيلع هللا لص

 ةايح ةكارشب هنم ةّيراجت ةقفصب هبشأ هجاوز َّنأ ّسحي هلعجتو ؛هجاوز ةيادب يف جوزلا
 ةقيقحلا هذه ىلإ هلآو هيلع هللا لص يبنلا راشأ دقو «مهافتلاو ةّبحملا ىلع ةمئاق ةّيقيقح

 قادص يللاغي لجرلا َّنِإف .ءاسنلا قادص اولاغُت ال الأ» :لاقف ةرم تاذ سانلا بطخ نيح

 ."”«ةوادع هبلق يف ا كلذ نوكي ىتح ةأرملا

 .79 ح / 317/7 54١: راونألا راحب )١(

 70٠. :7 يرشخمزلل ثيدحلا بيرغ يف قئافلا 0



 قدام

 عسول اقفو رهملا فيفخت يف نيدئارلا مالسلا امهيلع ءارهزلا هتجوزو نينمؤملا ريمأ ناكو

 ةّيمطحلا هعرد مالسلا (هيلع ةمطاف نينمؤملا ريمأ قدصأ دقف «يلاملا هناكمإو لجرلا

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اهعفد ًامهرد نيناثو ةثاعبرأب اهعابف

 نيح مالّسلا اهيلع ةمطافو ىلع شارف ناك» :لاق «مالسلا هيلع قداصلا نع يور

 تناكو :لاق .هفوص ىلع امانف هابلق هيلع اماني نأ ادارأ اذإ ءشبك باهإ هيلع تلخد

 .0"2(ديدح نم ًاعرد امهقادص ناكو :لاق .فيل اهوشح ًامدأ (هتداسو

 ثتوملل دادعتساللا

 لهأ ىصوأ دقو ؛ةيقابلا ةرخآلا رادلل دعتسي نأ ايندلا ماطح يف دهز نمب ىرحأ

 اولمعي نأو «ًادبأ اهيف نوشيعي مَّئأك ايندلل اولمعي نأ مهعابتأ مالسلا مهيلع تيبلا

 ءاهيعس ال ىعسي ملسملا لعجي ةرخآلا نايسن مدع تاو د مهْنأك ةرخآلل

 ةّيصوب ءرملا يصوي نأ توملل دادعتسالا نمو .يصاعملاو بونذلا يف راغنالا هبنجيو

 اهجوز تصوأ مالسلا اهيلع ءارهزلا يف تاياورلا ترتاوت دقو .هب سانلا ىلوأ اهب لمعي

 نيذلا اهتومب نذؤي الو اليل اهنفدي نأ اهرهشأ ءاياصو ةدعب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 .اهقح اوبصغو اهوملظ

 دعب اهسأر دنع ةعقر يف مالّسلا اهيلع ةمطاف ةيصو يف ءاج هَّنَأ يسلجملا جرخأ

 هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف هب تصوأ ام اذه ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب»:اهتوم

 رانلاو قح ةنجلا َّنأو ؛هلوسرو هدبع ًادمح َّنأو هلل الإ هلإ ال نأ دهشت يهو تصوأ «هلآو

 تنب ةمطاف انأ «ىلع اي .روبقلا يف نم ثعبي هللا َّنأو اهيف بير ال ةينآ ةعاسلا َّنأو ءقح

 .دانسإلا برق نع ١5« ح/ ٠١ 4 :!/4 يبسلجملا ةمالعلا 57 راونألا راحب )١(
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 ينطنح «يربغ نم يب ىلوأ تنأ .ةرخآلاو ايندلا يف كل نوكأل كانم هللا ينجو دمحم

 أرقأو هللا كعدوتسأو ؛ًادحأ ملعت الو ليللاب يّتفداو ّلع لصو ليللاب ينّفكو ينلّسغو

 ."""«ةمايقلا موي ىلإ مالسلا يدلو ىلع

 ّنِإ» :لاق(مالسلا مهيلع) هئابآ نع مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع يسلجملا جرخأو

 ّلوتف تم انأ اذإ :تلاق مث مالسلا هيلع ًاّيلع تصوأ ترضتحا امل مالسلا اهيلع ةمطاف

 دنع سلجاو يلع بارتلا ّوسو يندحلأو ,يربق ينلزنأو ّللع لصو ينزّهجو يلسغ تنأ

 سنأ ىلإ اهيف تملا جاتحي ةعاس اهّئِإف ءاعّدلاو نآرقلا ةوالت نم رثكأف يهجو ةلابق يمأر

 موثلك 1 اهيلإ تّمض ّمث ءًاريخ ىدلو 3 كيصرأر ىلاعت هللا كعدوتسأ انأو ءايحألا

 ."”«نينمؤملاريمأ كلذ لعف تيفوت الف ءاهل هللا مث لزنملا يف ام اهلف ْثغلب اذإ :هل تلاقف

 ءارهزلا دهز يف ةريثك تاياور سداسلاو سماخلاو عبارلا لصفلا يف اندروأ :لوقأ

 يرتشتل فوصلا لزغت وأ ءاهجوز سبالم جسنتل فوصلا لزغت تناك اَّئأو ءاهتعانقو

 تبلطو ًاموي اهيبأ ىلإ تكش اََّئأو ءاهلافطأو اهجوزلو امل ًاماعط هزبختو هنحطتف ريعشلا

 فرع يذلا) حيبستلا اهمّلعي وأ ًامداخ اهيطعي نأ اهرّبخف ءاهنيعت ًامداخ اهيطعي نأ هنم

 ءارهزلا راثيإ ىلع ةلثمأ قباسلا لصفلا يف اندروأ ام !حيبستلا تراتخاف (ًاقحال اهمساب

 .ايندلا ماطحب اهقّلعت مدعو مالسلا اهيلع
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 .44 ح/ 3١5 :53 راونألا راحب 8 )١(

 .710/ :راونألا راحب (؟)



 قاىعم

 ةهصلختسملا سوردلا

 رفوي نأ نع نينمؤملا ريمأ زجعي ملو «ةمغرُم دهزلاو رقفلا ةايح ةرهاطلا لوتبلا رتخت م
 لوقي هلآو هيلع هللا لص اهوبأ ناك دقف ءلضفأ تاناكمأو لضفأ ةايح هسفنلو هتجوزل

 ,«!يريغ يّرغا ايندلا بطاخي اهجوز ناكو دمحم لآ نم الو دمحم نم تسيل ايندلا نأ

 ءامتنالا يف هنم ةعضب تناك اى هجاهنمو هتريس يف اهيبأ ةعضب ةدهازلا ٌءارهزلا تناكو

 ايندلا نكت مل يذلا دهازلا نينمؤملا ريمأل ًايقيقح ًاوفك مالسلا اهيلع تناكو ؛بسنلاو

 .ًالطاب ّضحدي وأ ًاقح ميقُي نأ الإ ّمهللا «ةميقو لاب اذ ًائيش هل ينعت

 .هاجلاو ةرهشلا صانتقا ىلإ اهيبأ ٌمأ عست ملو «لاملا زانتكا ىلإ هللا لوسر ةعضب فد مل

 تناك ثيح «مالسإلا ميلاعت نم مهلتسملا اهتايح جهنو يحورلا اهانغب تنغتسا دقف

 نيح اهتايح لكش فلتخي مل كلذلو «قلطملا ءانغتسالا ىلإ لوصولل الس ةطاسبلا ذختت

 نم ةمخضلا تادئاعلاو تاناكمإلا تكلتما نيحو «تاناكمإلا طسبأب اهتايح تعرش

 .ىبرقلا يوذ مهس نم تمرحخو اهنم كدف تردوص نيحو «كدف

 ؛ءانغتسالا يف - ىنغلا لك - ىنغلا ْنَأ ةيوبنلا ةسردملا يف مالسلا اهيلع ءارهزلا تمّلعت

 ناهيإلا اذهل ءانثتسا اهتايح يف نكي ملو !راقتفالاو ةجاحلا يف -رقفلا لك - رقفلا ْنأو

 اهبوث يطعتو اهجوز ىلإ اهفافز ةليل (يدق ابوث سبلت - ٌمث نم - اهاندجو دقلو «خسارلا
 اولاص يلع لاعت لوفي لمعلا قدام لجأ هنعمل اا وقف عمال لانا يونا

 .*وُبِحُت آَمِم اوُقِفُْت ىَّتَحربْلا

 ٠ ةعانقلاو دهزلا ندعم مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشاعلا لصفلا٠»





 لاثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا
 ءايحلاو فافعلل لماكلا





 8اكنم

 فافعلا ةدابعلا لضفأ

 نعو تامّرحملا نع سفنلا فك :ففعتلاو - نيعلا حتفب - فافعلا :يحيرطلا لاق

 في ءيشلا نع َفَع :لاقي ؛حئابقلا نع ةهازنلاو ربصلا :فافعتسالاو .سانلا لاؤس

 اهب دارملاو .تاككملا نم ةكلم يه لب «ةيناسفنلا تافصلا نم ةفعلاو .فيفَع وهف ةْفِع

 يور دقو ."(ُفافَعلا ةدابعلا لضفأ» فيرشلا ثيدحلا يفو .حئابقلا نع فعتلا ةكلم

 ينكلو «مايصلا ليلق «لمعلا فيعض ٌّنإ :مالّسلا هيلع رقابلا رفعج يبأل لاق ًالجر نأ
 !"7(جْرَقو نطب ةّفع نم لضفأ داهتجالا َيأ» :هل لاقف لاق آلالح الإ لكآ ال نأ وجرأ

 ةّدش نم غلبو «ءايحلاو ةفعلا يف ةلثمألا عورأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تبرض دقل

 امك - هّنأل :ىمعألا نع ىتح بجتحت تناك اَهَّنأ باجحلا ىلع اهتظفاحمو اهزارتحا

 ةلداعملا !هارت نأ ديرت ال اََّنَأب اهلعف ترّسف اََّنَأ اك ؛حيرلا مشي - اهيلع هللا مالس تلاق

 ٌةأرملا ىرت ال نأ - مالسلا اهيلع ةرهاطلا ءارهزلا اهتمسر امك - باجحلا يف ةحيحصلا

 رظنت مث ءلاجرلا نع اهسفن ةأرملا رتست نأ دّرجم تسيلو ؛لاجرلا اهاري الو «لاجرلا

 وه - مالسلا هيلع نيملاعلا ءاسن ةدّيس نّيبت ,ك - باجحلا !!رظنلا ال ولحي اى مهيلإ

 يونعملا باجحلاو .لجرلاو ةأرملا نيب لصفي ًايدام ًاباجح نوكي نأ لبق يونعم باجح
 بجحي لب «مهعاسأو مهراظنأ نع اهبجحيو «لاجرلا عم طّسبتت نأ نع ةأرملا بجحي

 ةظفاحملا اهيلعف ءجورخلا ىلإ َةأرملا ٌةرورضلا تأجل اذإو !!لاجرلا نع اهتحئارو اهرطع

 .ٌيداملا باجحلا ىلع ظفاحت امك يونعملا باجحلا كلذ ىلع

 ءارهزلا تلعف دقل «معن !؟اهتوم دعب باجحلل تطاتحا ةأرما نع خيراتلا انثّدح له

 .(ففع) ةدام ٠١7. :5 يحيرطلل نيرحبلا عمجم )١(

 5١. 55 ح / 3777١ :5 يناشاكلا ضيفلل «يفاولا (؟)

 ٠ ءايحلاو فافعلل لماكلا لاثملا مالسلا اههلع ءارهزلا - رشع يداحلا لصفلا ٠
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 كلذ يف ءاسنلاب عنصي ام حبقتست اّنأ ءاسأ ىلإ تكشو «كلذ مالسلا اهيلع لوتبلا

 نضراب تار ان ءانسأ اهربخأف ءاهفصيق ةيبوثلا ةأرملا لع قوجرطي اوناك دقف «ثقولا

 ؛ًابوث اهيلع نوحرطيو اهيلع ةأرملا نوعضي ّمث ءاهونحيو ةبطر دئارجب نوتأي مَهَّنأ ةشبحلا

 يه نإ - ءامسأ تصوأو «كلذ مالسلا اهيلع ءارهزلا تنسحتساف !اهندب فصو ملعُي الف

 !دحأ اهيَّلَع لخدي ال نأ اهتصوأو «مالسلا هيلع َِلع نينمؤملا ريمأ عم اهلسغت نأ -تتام

 برغتسن له !؟اهيلع هللا مالس ةرهاطلا ةفيفعلا ءارهزلا ةريس ىلع ءامسلا در وه ام

 هيلا ةفيقعلا ةنمأ غو لاطت و اق ريكا نأ هلا وديلكااللا ليضاقةيملل قدانضلا نرخ ذأ

 ٌفزت اى ةّنجلا ىلإ ٌفزتس مالسلا اهيلع اََّتأو ءرون نم نيتلح ةمايقلا موي اهوسكي نأ

 هللا ىلص مركألا لوسرلا انربخأ اذإ بجعن له !؟ةيراج فلأ نوعبس اهب طيحي سورعلا

 تنب ةمطاف رمت ىتح مكراصبأ اوّضغ عمجلا لهأ اي) ةمايقلا موي يتأي ءادنلا َّنأ هلآو هيلع

 مويلا مكيلعو ءايندلا يف مكراصبأ نع اهسفن مالسلا اهيلع ءارهزلا تبجح دقل !؟(دّمحم

 مالسلا اهيلع رمتف ءاهيراوج طسو اهنانج ىلإ ةرّهطملا ةرهاطلا ٌرمتل مكراصبأ اوًضغت نأ
 !!عماللا قربلاك

 ا ل لا :ةقداتف ةلذاعلا

 «نيؤم رفو اهشش اهل نعنيو ةرككلا هلأ كرو * رار و

 07. 4 روكحشَم ْرُهْيْحَس 0

 ؛اهيعس ىلاعت هللا ركشف ءاهيعس امل تعسو ًةرخآلا مالسلا اهيلع ٌءارهزلا تدارأ دقل

 ةديس اّنأ اهعنقي ملو نيلسرملاو ءايبنألا متاخ ةنبا اهنوكب اهيلع هللا مالس بفتكت ملو
 عم ان

 بابش يديس نينسحلا مآ اهت أو «نينمؤملا ريمأ ءايصوألا متاخ ة هجوز اََئَأو «نيملاعلا ءاسن

 )١( ةيآ :ءارسإلا ةروس ١4و١9.



 ديلا
 :لغألا لثلا ايناجنحو هزه قف تيرخ لياانهلست نماهطألا ةمئألا نآو:ةةنحلا لهآ

 لوقيو ةرات بجعيو ,774 ضب“ م اًهْضْعَب يرد لوقيو ةرات هيلإ اهّمضي اهابأ تلعجف

 ش !!« ينم ةعضب كنأ ٌدهشأ»

 ىلإو !؟اهتاّبحمو ءارهزلا تانب اوقوسي نأ ءافوجلا مهتاراعشب ةّيرحلا ةاعد ديري نيأ ىلإف

 الإ اهنم دهاشي مل يتلا ةموعزملا ةّيرحلا هذه لالخ نم نهب ريسلا نولواحي ميحج يأ

 يتلا ةطحنملا تاكردلا ًاعيمج اندهاش دقل !؟ةكتهتملا ةبيجعلا ءايزألاو حضافلا يرعلا

 ةضافضفلا تاراعشلا فلخ ىمعألا ٌنهقايسنا ءاّرج ءاوؤح تانب ضعب اهيف تّدرت

 ؟نينجلا طاقسإ ةحابإ نوناق عّرشي نيح ةأرملا ررحنتأ !؟ريرحت يأو ؛ةأرملا ريرحت يف

 ىواست نأ ةأرملاب قيليأ ؟حباسملاو بعالملا يف نيسنجلا طالتخاب حمسي نيح ررحتتأ

 ةأرملا ةعيبطب قيلي له ؟يدسجلاو يبسفنلا اهنيوكت ةعيبطل زييمت نود فئاظولا يف لجرلاب
 معاطملا يف لمعت نأ اهبساني له ؟دوقولا ةئبعت تاطحم يف ةئبعت ةلماع نّيعت نأ اهتماركو

 ؟نئابزلل بارشلاو ماعطلا ميدقتل تاهونيزاكلاو

 ًادييقت الو اهنأش نم ًاطح الو اهل ًاريقحت سيل «ةأرملل باجحلا رمأ مالسإلا عّرش دقل

 ةروصب زوربلا نم اهيف ةثونألا بناج عنم وهو ؛مهم رمأ لجأ نم هضرف لب ءاهتكرحل

 اهرود ليلقتو اهتميق فيفطت ىلإ كلذ يّدؤيف ءاهتاّيلباقو ةأرملا تاكلم ىلع يّطغت
 (مقرلا) تبلو (ديسكل) كلاب سانسأ لع هع است ( قار دع ايمو ل غانا

 ءاسنلا يبن نم ميركلا نآرقلا يف درو ام يأرلا اذه معدي !(تاّيلباقلا)و (ةّيصخشلا)و

 "74 ن هتئيز' نم تيفي[ هلْجنَأِب رضي نأ وأ 4ٍلوقْلاب ضخم نأ نع

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس 5 7.

 ةيآلا :رونلا ةروس (؟) 1".

 ٠ ءايحلاو فافعلل لماكلا لاثملا مالسلا اههلع ءارهزلا - رشع يداحلا لصفلا ٠
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 كقطع

 «َنهيف (عمطلا) ساسأ ىلع َنهعم لماعتيف ءضرم هبلق يف ناك نَم ْنهيف عمطيف ةّيوثنألا
 .ميركلا دنلل ميركلا ٌدنلا لماعت سيلو

 لع اهنيغأ :بنصت مضت الانبا اهيلغ ءازهولا ةووس عنيلعس# فلا ةملنتملا ةأركا1ذإ

 يف ةرطعلا اهتريسب يدتقت نيح مالسلا اهيلع ءارهزلا ىلإ برقأ نوكتس اََّنَأ ماودلا

 مالسلا اهيلع ءارهزلا نع دعُبلا لك ةديعب نوكتس اَّتأو ؛ىوقتلاو باجحلاو فافعلا

 لاجرلا راظنأل ةضّرعتم اهردخ نم تزربو ةفعلا راتسأ تكتهو ءايحلا تكرت يه نإ

 مالسلا اهيلع ءارهزلا تاّبحم َّنإو .ةيناطيشلا زئارغلاو تاوهشلا ءادن ةيّبلم ءبناجألا

 نأ مالسإلا اهيلع ضرف نيح اّلِإ اهراد نم جرخت مل ةرهاطلا ٌنهتودق َّنأ ًانيقي نملعي
 اهبطخب مالسإلا ءادعأ ةطخ حضفتو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهمامإ نع عفادتل جرخت

 نينمؤملا ريمأ َّنأب ةديعس مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك دقف كلذ ىوس امأ .اهتاجاجتتحاو

 .لاجرلا باقر لّمحت اهافكو رادلا باب ءارو ام ال نمض مالسلا هيلع

 ةنتفلا بناج زربي ال نأ لجأ نم كلذ لك ."”4ىّلوألا ةّيِلِهاَجْلا َحُيَبَتال نجربتي نأ وأ

 اذ

 ةفيفعلا مكتاسنريخ

 الو لحيال مع ّفنكلا ينعتو ءرهاظلا نسحو بويعلا رتس وه نوصلاو ةّمعلا

 ّمهأ دحأ نمو .هيدل ةّيوهشلا ةوقلا رهق نم نّكَمت اذإ ءرملل ةفعلا لصحتو .دّمحت

 لضفأ» :لاق مالسلا هيلع رقابلا مامإلا نعو .باجحلا ءاسنلا ىدل ةفعلا رهاظم

 .""(جرفلاو نطبلا ةفع ةدابعلا

 )١( ةيآلا :بازحألا ةروس "77.

 .778ص :ديفملا خيشلل صاصتخالا (؟)



 ظن

 نع «كلملا دبع نب لضفلاو «ءالعلا يبأ نب ىيحي نع هدانسإب ينيلكلا ىور

 :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق «مالسلا هيلع قداصلا هللا دبع يبأ مامإلا

 .""(ةفيفعلا مكئاسن ريخ»

 .")0(نسحأ ءاسنلا ىف

 لاجّرلا نهاري الو لاجّرلا نيري ال نأ ءاسنللريخ

 نع ةأرملا بجتحت نأ اهٌّرسيأ «ةديدع روص هل ةأرملا ىلع ىلاعت هللا هضرف يذلا باجحلا

 نكل .ةوهشلا هيف ريثي ام اهنم هل ودبي ال ثيحب «ةعيرشلا اهتفصو ةصاخ سبالمب لجرلا

 دق يتلا بابسألا اهيف يفتنت باجحلل ةروص ثيدحلا اذه يف مسرت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 نق تاححلل لكلا ورضا نإ ذإ ةيحكلا ةا 11 ققنألا لجولا ةيحشمفلا نإ مووت

 .اهنوري الو مهارت الف ءاهصخشب لاجرلا نع ةأرملا بجتحت نأ - مالسلا اهيلع ءارهزلا رظن

 ءىش ّيأ» :ةمطافل لاق هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا َّنأ راونألا راحب يف يسلجملا جرخأ

 ؟«ةأرملل ريخ

 اهضعب ةّيرذ» :لاقو .هيلإ اهّمضف .«لجر اهاريالو ًالجر ىرتال نأ» :تلاق

 ع 3

 ءارهزلا جورخ نيبو هنيب قيفوتلا نع زجعيف «ثيدحلا اذه ضعبلا أرقي دق :لوقأ

 ."ح /77 4:0 ينيلكلل يفاكلا )١(

 . 170 57ح /895 116 لامعلا زنك (؟)

 .85 :57 راونألا راحب (")

 ٠ ءايحلاو فافعلل لماكلا لاثملا مالسلا اههلع ءارهزلا - رشع يداحلا لصفلا ٠
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 يتلا فورظلل ًاراضحتسا نكل «لوألا ةفيلخلا رضحم يف اهتبطخو اهتيب نم مالسلا اهيلع

 .سابتلالا اذه ليزيس اهب تجرخ يتلا ةيفيكلاو مالسلا اهيلع ءارهزلا جورخ تفنتكا

 ْنإف .جورخلا اهيلع تمّتح ةريبك ةرورضل الإ اهتيب نم مالسلا اهيلع ةقيّدصلا جرخت م
 اهرسأب ةّمألا ىلع دوعيس ةّمألا ةدايق نع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ داعبإو ةفالخلا بصغ

 اهيلع ةرهاطلا ءارهزلا اهب تجرخ يتلا ةقيرطلا ْنَأ مى .اهيفالت نكمي ال ةغلاب رارضأب

 تجرخ دقف «كاذموي ةنكمملا هدودح دعبأ ىلإ باجحلا رمأ تعار اَّنأ حضوت مالسلا

 ةءالم لاجرلا نيبو اهنيب تطينأ دجسملا نلخد ايلف ءاهب نطحُي يتاللا اهئاسن نم ةّل يف
 تثدحأ اهتبطخ َّنأ ريسلاو خيراوتلا بتك انئّدحتو .اهفلخ نم ةرهاطلا ءارهزلا تئّدحت

 رقاسلا دينيلا تول كل نايكالا فرد ل ةفاضرم ىضانلا يوفق اديوع ا رثأت

 ريمأ مساب اوفته نيذلا راصنألا ءالؤه كّرحت نم مّجح كاذموي ةطلسلا هيلإ تأجل يذلا

 ان ا

 ريمأ قح يف مهنم طرف ام حالصإو مهتاف ام كاردتسا ةلواحم يف مالسلا هيلع نينمؤملا

 .مالسلا هيلع نينمؤملا

 اهباجتحا دعب لوخدلا يل هبحاصو اهيبأل نذأت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ةلماك ةروصب

 تنذأو ءاهتدايعل هباحصأ دحأ عم اهوبأ اهيلع لخدي نأ لبق ةفيفعلا ءارهزلا تبجتحا

 عم - اهيلع الخدي نأ أشت ملو رامخب اهسأر تّطغو اهتءابع تدترا نأ دعب لوخدلاب امه
 .اهب قيلي يذلا لماكلا باجحلا بجتحت نأ لبق - اهضرم

 يراصنألا هللا دبع نب رباج نع ؛مالسلا هيلع رفعج يبأ نع «رباج نع ينيلكلا ىور



 هك

 مالسلا كيلع» :ةمطاف تلاقف ؛(مكيلع مالسلا» :لاق مث هعفدف هيلع هدي عضو بابلا ىلإ

 .(هّللا لوسر اي

 :تلاقف ؟(ىعم نمو انأ لخدأ» :لاق .«هللا لوسر اي لخدا» :تلاق ؟(لخدأ» :لاق

 .«عانق يلع سيل هللا لوسر ايلا

 مالسلا» :لاق مث ءتلعفف ؛(كسأر هب يعنقف كتفحلم لضف يذخ !ةمطاف اي :لاقف

 .(هّللا لوسر اي مالسلا كيلعو» :ةمطاف تلاقف .«مكيلع

 نمو» :تلاق ؟«ىعم نمو انأ» :لاق .(هللا لوسر اي معن :تلاق ؟(لخدأ» :لاق

 امهيلع ةمطاف هجو اذإو تلخدو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخدف :رباج لاق .(كعم

 كهجو ىرأ يلام» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «ةدارج نطب ِهّنأك رفصأ مالسلا

 ةعوجلا عبشم ٌمهللا» :هلآو هيلع هللا لص لاق .«عوجلا هللا لوسر اي :تلاق ؟(رفصأ

 .(دمحم تنب ةمطاف عبشأ «ةعيضلا عفادو

 |ف ءرمحأ اههجو داع ىتح اهصاصق نم ردحني مدلا ىلإ ترظنل هللاوف :رباج لاق

 .'"'مويلا كلذ دعب تعاج

 هللا لص ىبنلا رّركي ثيح «لوخدلا يف ناذئسالا بادآ فيرشلا ثيدحلا يف ظحالنو

 يف دّسجي ناذئتسالا اذهو «؟يعم نمو انأ لخدأ» هتنبا هل تنذأ نأ دعب لاؤسلا هلآو هيلع

 اوعاري نأ بناجألا لاجرلا مهتانبو مهئاسن ىلع نولخدُي نيذلا ضعبلل ًاريكذت هتقيقح

 ام ًاريثك مهتانبو مهئاسن ىلع لاجرلا ةريغ ةّلق َّنأ ّيهيدبلا نم َّنإو .فافعلاو باجحلا رمأ

 .بناجألا لاجرلا عم ةمشحلاو ةفلكلا عفرو طّسبتلاو طالتخالا ءاّرج َنهفافع ةّلق عبتتست

 )١( يفاكلا 578:4 -059.

 ٠ ءايحلاو فافعلل لماكلا لاثملا مالسلا اههلع ءارهزلا - رشع يداحلا لصفلا ٠
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 ىمعألا نع بجتحت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ءاسنلا ضعب ىلع ىفخي دق باجحلا داعبأ نم دعب نع مالسلا اهيلع ءارهزلا فشكت

 ال يك بناجألا لاجرلا نع بجتحت نأ وه اهيلع ام لك ّنأ ّنهنم ضعبلا رّوصتي دقف

 ال يك بجتحت نأو «لاجرلا ىرت ال يكل ةأرملا بجتحت نأ وه رخآلا دعبلا نأ ديب ءاهنوري

 وهف ءًاضيأ ًايونعم ًادعُب ذخأيل ّيداملا هدعُب نم عسّتي باجحلاف ؛اهتحئار ّيبنجأ لجر ٌمشي
 ًاضيأ وه لب «ةيبنجألا ةأرملا نيبو يبنجألا لجرلا نيب لصفي (اّيدام ًابجاح) طقف سيل

 لاجرلا نيعأ لبق نم شدخلل ضّرعتي نأ نم اهميرح ةأرملا (ةنايص) يف ةيسفن ةبغر

 .بناجألا لاجرلا ىلإ رظنلا نع زارتحالا يف اهسفن ةأرملل ةيسفن ةبغر هّنَأ اك ,بناجألا

 وهف ءاهيلإ رظنلا هل لحي ال يتلا ةأرملا ىلإ لصت نأ نم لجرلا راظنأ بجحي باجحلاَّنَأ اكو
 .هيلإ رظنلا اه لحي ال يذلا يبنجألا لجرلا ىلإ لصت نأ نم ةأرملا راظنأ مامأ باجح ًاضيأ

 27.«كل الو كيلع ةيناثلاو ,ةرظن لّوَأ كل يلع ايها هلآو هيلع هللا ىلص مركألا انيبن لقي ملأ

 هيلع) قداصلا هللا دبع وبأ لاق :لاق ةبقع نع «ملاس نب ماشه نع قودصلا ىورو

 هبقعأ هريغل ال لجو زع هلل اهكرت نم .مومسم سيلبإ ماهس نم مهس ةرظنلا» :(مالسلا

 (9 (همعط دج ًاناويإ هللا

 دعب ةرظنلا» :مالسلا هيلع هللا دبع وبأ لاق :لاق يلهاكلا نع «ريمع يبأ نبا نع ىورو

 ("'.«ةنتف اهبحاصل اهب ىفكو «ةوهشلا بلقلا يف عرزت ةرظنلا

 نم ةّمألا بطاخي ناك هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنأ حضاولا نمو .١5411ح// ١4 :5 قودصلل هيقفلا هرضحي ال نم (1)
 .(ةراج اي يعمساو ينعأ ِكاّيإ) باب نم هّنأ انركذ دقو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هّيصو لالخ

 .54759ح / ١8 :5 هيقفلا هرضحي ال نم (؟)

 .59170ح / ١8 :5 هيقفلا هرضحي ال نم ()



 قفل

 لجو رتع هل كويق يم العتل هيلع سلا يبا وص ع يدوارعس ع ىورو

 580 ملا ووقلا كانتا نو ويخ ير جاتا قنا انزع :يرهنت هدرا يق ةناكش

 .ةرخصلا عفرب هّتفرعدق يوقاذه ةينباي» :مالسلا هيلع بيعش امل لاق : لاق

 ؟(هتفرع نيأ نم نيمألا

 ىلإ ينيدشرأف تللض نإف ءيفلخ نم ىشما» :لاقف «هماّدق تيشم ُّنِإ ةبأ اي :تلاق

 ("7.«ءاسنلا رابدأ يف رظنن ال موق انإف ءقيرطلا

 هللا لوسر تنب ةمطاف َّنأ ءبلاط يبأ نب ىلع نع هدانسإب يلزاغملا نبا ظفاحلا ىور

 :هلآو هيلع هللا لص يبنلا امل لاقف .هتبجحف ىمعأ اهيلع نذآتسا هلآو هيلع هللا لص

 مشي وهو «هارأ انأف يناري نكي مل نإ «هللا لوسر ايد :تلاقف ؟«كاري ال وهو هيتبجح مل»

 ."”(ينم ةعضب كذأ دهشأ» :هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف .«حيرلا

 تيبلا جراخ لمع اهل نمضيو ؛تيبلا لمع اهجوزل نمضت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 عم مجسني |ب امههنيب ناجوزلا اهمساقتي ةكرتشم ةيلوؤسم ةيجوزلا ةايحلا ةيلوؤسم

 «ةسدقملا ةعيرشلا اهتمسر يتلا دودحلا ةياعرل ةبسانملا ءاوجألا امل رّفويو |مهنم ّلك ةعيبط

 ماعطلا دادعإ نم تيبلا لخاد ةيتيبلا لامعألاب لفكتت نأب هتنبا ىلع يبنلا ىضق دقلو

 لامعألاب لفكتي نأ نينمؤملا ريمأ هرهص ىلع ىضق منيب «لافطألا ةيبرتو تيبلا رومأ ريبدتو
 ثيح «ىلاعت هللا اّلإ هملعي ال ًارورس ءارهزلا بلق ىلع ميسقتلا اذه لخدأف «تيبلا جراخ

 ال يتلا روس ألا نم كلذ ىوتسو قاوسألا ف مهرباسمو ل ايرلا اهناقاي لاقت مع اهاقغأ

 )١( ةيآلا :صصقلا ةروس 75.

 )١( هيقفلا هرضحي ال نم ١9:5 / .591/5ح

 )*( ص: يلزاغملا نبال ءبلاط يبأ نب يلع بقانم  / 7/8١.478ح

 ٠ ءايحلاو فافعلل لماكلا لاثملا مالسلا اههلع ءارهزلا - رشع يداحلا لصفلا ٠
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 قطا
ِ 2 

 .باجحلا دودح ةياعر نم هب ترمأ امو ةملسملا ةأرملا ةعيبط عم مجسنت

 نورد اهب اناس راها انت دق كا وينقل و .ىودفلا هلو نأ داكن كلما نعو

 كلذو «قاوسألا يف لاجرلا عم محازتتو «ةنشخلا لاجرلا لامعأ لوازت ةأرملا تراصف

 :يرغ شع يطب نينو ةقيقرلا ةيوحألا اههيطةووخت نع جرخ نأ اهنيمتتلم

 رظني ال دق ,مهعم لماعتلا نم ةعيرشلا اهتفعأ ءابرغ لاجر عم لماعتلا اهفّلكيو ءاهنع

 .(ةناسنإ) اهفصوب سيلو (ىتنأ) اهفصوب اّلإ مهضعب اهبلإ
 تنمض مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنِإ) لاق السلا هيلع رفعج يبأ نع ؛مجن نع ءفيس نع

 مالّسلا هيلع يلع امل نمضو «تببلا ٌمقو زبخلاو نيجعلا ؛تيبلا لمع مالّسلا هيلع يلعل

 كدنع له «ةمطاف اي :ًاموي اهل لاقف .ماعطلاب ءيجي نأو بطحلا لقن ؛بابلا فلخ ناك ام

 الفأ :لاق .هب كيرقن ءيش مايأ ةثالث ذنم اندنع ناك ام كقح مّظع يذلاو» :تلاق ؟(ءيش

 ال١ :لاقف .«ًائيش كلأسأ نأ ينابن هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك» :تلاق ؟«ىنتربخأ

 ."7ثيدحلا -«هيلأست الف الإو وفع ءيشب كءاج نإ ًائيش كمع نبا نيلأست

 ةمطافو يلع "'ىضاقت» :لاق «مالّسلا امهيلع هيبأ نع «هللا دبع بأ نع يسلجملا جرخأ

 مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع ىضقف .ةمدخلا يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ مالّسلا |مهيلع

 اهيلع ةمطاف تلاقف :لاق .هفلخ اب مالّسلا هيلع يلع ىلع ىضقو .بابلا نود ام ةمدخب

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يئافكإب .هللا الإ رورسلا نم ينلخاد ام ملعي الف :مالّسلا

 ."””(لاجرلا باقر لّمحت

 )١1( يشايعلا ريسفت  10١:١ح/ 5١.

 .هالأسو هامهفتسا يأ(

 ١. ح//١ :57 راونألا راحب ()



 هلك

 هئارسإ 2 نهدهاش ءاسن باذع رس نع اهابأ لأست مالسلا اهيلع ءارهزلا

 مهنيذؤيو ّنهجاوزأ نفلاخ ياللا ءاسنلل ًايورخأ ًاباقع ظحلن يلاتلا ثيدحلا يف

 يتاللاو باجح اب نمزتلي الو نكتهتي يتاللاو «ٌنهجاوزأ نذإ ريغب ٌنهتويب نم نجرخيو

 نم ندليف نيدامتي يتاللاو ءانزلا ىلإ ٌنهمادقأ نهب ٌرجنت يتاللاو .بناجألا لاجرلل َنّيزتي

 ةّدش نم هدهاش امم ًاديدش ًءاكب يكبي ميركلا انيبن ىرنو .ٌنهجاوزأ قانعأ يف هنقّلعيو انزلا

 ءارهزلا هتعضب هتلأس ثيحب «ءامسلا ىلإ هتارسإ ةليل ٌنهآر يتاللا ةوسنلا كئلوأ باذع

 تابوقعلا كلت نبجوتساف ةوسنلا كلت اهتفرتقا يتلا لامعألا نع اهربخي نأ مالسلا اهيلع

 ناك اَّنِإ .ةوسنلا كئلوأ تافلاخم ركذ يف جّردت نيح فيرشلا ثيدحلا لعلو .ةديدشلا

 ىلإ لصيدق هّنكل «ةطيسب ةجردب أدبي ةعيرشلا نع فارحنالا نأ ةقيقح ىلإ انراظنأ تفلُي
 لهستسي دق .ةعيرشلا ةّداج ىلإ دوعيو ةبوتلاب هسفن ناسنإلا كرادتي مل ام ةريبك تاجرد

 ّرمأ نهضعب رغصتسي دقو «ٌنهجاوزأ نذإ نود نم تيبلا نم جورخلا رمأ ءاسنلا ضعب

 ّنكل ؛ةيجوزلا تيب يف جوزلا ءاذيإ رمأ نرغصتسي وأ ءلاجرلا نم سأرلا رعش ةيطغت

 متخ ميركلا انيبن َّنأ ظحالنو .هللا حماس ال ربكأ تافارحنا ىلإ ٌرجنت دق تافلاخملا كلت

 ىلص هلوق يهو «(اهّلك سيلو) ةأرملا تابجاو ٌمهأ تصل ةلمجب فيرشلا ثيدحلا اذه

 .«اهجوز اهنع يضر ةأرمال ىبوطو ءاهجوز تبضغأ ةأرمال ليو» هلآو هيلع هللا

 انأ تلخد» :لاق «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىور

 كادف :تلقف ًاديدش ًءاكب يكبي هتدجوف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع ةمطافو

 ءاسن تيأر ءايسلا ىلإ يب يرسأأ ةليل يلع اي :لاقف ؟كاكبأ يذلا ام هللا لوسر اي يّمأو يبأ

 ثيأرو «نيباذع ةدش نم تيأر امل تيكبف نهنأش تركنأف ءديدش باذع يف يتّمأ نم

 يف بصي ميمحلاو اهناسلب ةقلعم ةأرما تيأرو ءاهسأر غامد يلغي اهرعشب ةقلعم ةأرما

 .اهتحت نم دقوت رانلاو اهدسج محل لكأت ةأرما تيأرو ءاهيدثب ةقلعم ةأرما تيأرو ءاهقلح

 ٠ ءايحلاو فافعلل لماكلا لاثملا مالسلا اههلع ءارهزلا - رشع يداحلا لصفلا ٠
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 ةأرما تيأرو ,براقعلاو تاّيحلا اهيلع طّلُس دقو اهيدي ىلإ اهالجر ٌدْش دق ةأرما تيأرو

 نم عطقتم اهندبو ءاهرخنم نم اهسأر غامد جرخي ءران نم توبات يف ءاسرخ ءايمع ءاّص

 محل عطقت ةأرما تيأرو ءران نم رونت يف اهيلجرب ةقّلعم ةأرما تيأرو ءصربلاو ماذجلا

 اهاديو اههجو قرحي ةأرما تيأرو ءران نم ضيراقمب اهرخؤمو اهمّدقم نم اهدسج

 فلأ اهيلعو «رامحلا ندب اهندبو ,ريزنخ سأر اهسأر ةأرما تيأرو ءاهءاعمأ لكأت يهو

 جرختو اهربد يف لخدت رانلاو ءبلكلا ةروص ىلع ةأرما تيأرو ,باذعلا نم نول فلأ

 :مالسلا اهيلع ةمطاف تلاقف .ران نم عماقمب اهندبو اهسأر نوبرضي ةكئالملاو ءاهيف نم

 ؟باذعلا اذه نهيلع هللا عضو ىتح نبتريسو نهلمع ناك ام ينربخأ ينيع ةرقو يبيبح

 ةقّلعملا امأو ءلاجرلا نم اهرعش يطغت ال تناك اََّمإف اهرعشب ةقّلعملا امأ «يتنب اي :لاقف

 ءاهجوز شارف نم عنتمت تناك انف اهيدئب ةقّلعملا امأو ءاهجوز يذؤت تناك انف اهناسلب
 لكأت تناك يتلا امأو ءاهجوز نذإ ريغب اهتيب نم جرخت تناك اََّئإف اهيلجرب ةقّلعملا امأو

 طّلُسو اهيلجر ىلإ اهادي تّدش يتلا امأو ءسانلل اهندب نيزت تناك اَّمإف اهدسج محل
 نم لستغت ال تناكو «بايثلا ةرذق ءوضولا ةرذق تناك اََّئِإف براقعلاو تايحلا اهيلع

 ءاسرخلا ءامصلا ءايمعلا امأو «ةالصلاب نيهتست تناكو .فظنتت الو .ضيجلاو ةبانجلا

 اهَّئإف ضيراقملاب اهمح ضرقت يتلا اّمأو ءاهجوز قنع يف هقّلعتف انزلا نم دلت تناك اََّنِإف

 اهَمإف اهءاعمأ لكأت يهو اهندبو اههجو قرحت تناك يتلا امو ءلاجرلا ىلع اهسفن ضرعت

 ةباّذك ةماّت تناك اَّمإف راح لا ندب اهندبو ريزنخ سأر اهسأر ناك يتلا اًمأو «ةداّوق تناك
 ةنيق تناك انف اهيف نم جرختو اهربُد يف لخدت رانلاو بلكلا ةروص ىلع تناك يتلا اّمأو

 يضر ةأرمال ىبوطو ءاهجوز تبضغأ ةأرمال ليو :مالسلا هيلع لاق مث .ةدساح ةحاّون

 .""(اهجوز اهنع

 )١( ىسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ٠4:8 - 71١١



 د قل
 توملا دعب باجحلل زرتحت مالسلا اهيلع ةيسنالا ءاروحلا

 نوحرطي اوناك دقف ءتقولا كلذ يف ةداعلا هيلع تراد ام ةرّهطملا ةرهاطلا تحبقتسا

 ىلإ كلذ ٌتكشو ءاهندب ةفص لاجرلل ودبيف ءاهنولمحيو ةافوتملا ةأرملا ندب ىلع بوثلا
 لغشت ًانازحأو ًامالآ يناعت تناك اََّنَأ عم «ةفيرشلا اهتايح رخاوأ يف سيمع تنب ءامسأ

 اهيلإ رظني نأ نم (ةرهاطلا ةعضبلا) تطاتحا هزرمألا اذ لقا نيكفلا نع اهون

 هبشأ ًائيش ءامسأ اهترأ نيح رورس اّيأ تّرسو تحرفو !ةاّطغم ةزانج ولو ءاهتوم دعب دحأ

 اهاري الف هلخاد يف ةافوتملا ةأرملا عضوت ءاهيلإ اهترجه دنع ةشبحلا ضرأب هتأر جدوملاب

 .اهتافو دنع هلثم اهل لمعت نأ اهتصوأف .دحأ

 تنب ءامسأل تلاق اهيلع هللا مالس ةمطاف َّنَأ ءرفعج يبأ ّمُأ نع يربطلا بحملا دروأ

 «بوثلا ةأرملا ىلع حرطي هنأ ءاسنلاب عنصي ام تحبقتسا دق نإ !ءامسأ اي :سيمع

 ديلا نم راب ار ايفر كايرأ ذل 1001 ل رسو ةقا ايدج كلاقن كاهيفيعت

 :اهيلع هللا مالس ةمطاف تلاقف .ًابوث اهيلع تحرط ّمث ءاهتنحف ةبطر دئارجب تعدف

 ّلعو تنأ ينيلسغاف تم انأ اذإف ءلجرلا نم ةأرملا هب فرعت ال .هلمجأو اذه نسحأ ام»

 .")هانرصتخا دقو ثيدحلا - (دحأ ََِع لخدي الو «مالسلا هيلع

 رون نم نيتلح ةمايقلا موي اهوسكي نأ ةمطاف ىلاعت هللا دعو

 ةمايقلا موي سانلا رشحت نأ مالسلا اهيلع ءارهزلا بلق يف لمتعي ناك سجاه هّلعل

 تيحتساو ؛اهسجاوه دكأف «لاحلا ةقيقح نع هنم رسفتست اهيبأ ىلإ ةفيفعلا تعزفو «ةارع

 تفتلي مل ول ىتح ةيراع ةمايقلا موي رشحت نأ اهقلاخ نم مالسلا اهيلع ةرهاطلا ةفيفعلا
 )١( ص :ىبقعلارئاخذ 07.
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 كقظح

 ٍذِئَموَي مُهْنِم ئرما لكحل# ناك ول ىتح كلذك رشحت نأ ٌةفيفعلا تيحتسا .دحأ اهيلإ

 ف .2(!لجو زع هّللا نم ذئموي هاتأوساو» تدانو ةرهاطلا تيحتسا ب2074 هينغُي “ناش

 هتّمأ نم ىيحتسا ىلاعت هللا ْنأ لسرملا اهابأ نيمألا حورلا رّشب ىتح اهسلجم نم ُثحرب

 هّنأب اهل هماركإ يف دازو «ةمايقلا موي ةيساك اهرشحي نأ اهدعوو «هنم تيحتسا |ى ةفيفعلا

 !ةدحاولا ةلخا لذي وون ره نيلح اهوسكس

 ةمطافل بلاط يبأ نب يلع لاق» :لاق مالسلا |مهيلع نيسحلا نب يلع نع ءيرهزلا نع يور

 ينيبلطا :يل لاق ,معن :تلاق ؟ةمايقلا موي هنيقلت نيأ ٍتلأس |ميف كابأ ٍتلأس :مالسلا |مهيلع

 هب لظتسي نلو بر شرعب ًالظتسم ًاذإ ينيدجت :لاق ؟انهه كدجأ مل نإ :ٌتلق .ضوحلا دنع

 تلاق ....«ةينب اي معن :لاقف ؟ةارُع ةمايقلا موي ايندلا لهأ ةبأ اي :تلقف :ةمطاف تلاق .يريغ

 :يل لاق ىتح تجرخ |مف !لجو زع هللا نم ٍذئموي هاتأوساو :هل تلقف ؛مالسلا اهيلع ةمطاف

 اهملعأو مالسلا ةمطاف أرقا !دمحم اي :يل لاقف مالسلا هيلع نيمألا حورلا ليئربج يلع طبه

 ةمايقلا موي اهوسكي نأ اهدعو دقف ءاهنم هللا ىبحتساف ىللاعتو كرابت هللا نم تيحتسا ان

 دق :تلاقف ؟كمع نبا نع هيتلأس ًالهف :اهل تلقف :مالسلا هيلع يلع لاق .رون نم نيتلح

 ."«ةمايقلا موي هيرعُي نأ نم لجو زع هللا ىلع مركأ ًايلع َّنِإ :لاقف ,ٌتلعف

 عي ممل هسا | ميك م يرتا  مصسإ يل - | ميسك و مر

 ةيراج فلأ نوعبس اهلوحو سورعلاك ةنجلا ىلإ فزت ءارهزلا

 لامعألا ءازج موي يف ةماركلاو فطللاب ىلوأ نمو .اهدهاعتو اهيقسو اهراجشأ ةعارز يف

 .ا/ ةيآلا :سبع ةروس 8 )١(

 .00 : 57” ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب (؟)
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 ! ؟ةرّهطملا ةرهاطلا ةرهطلا «نيلسرملاو ءايبنألا متاخ ةعضب «نيملاعلا ءاسن ةدّيس نم

 بيطخملاو يعفاشلا يطساولا يلزاغملا نبا ظفاحلا هيقفلاو قودصلا خيشلا ىور

 نع ؛هئابآ نع ؛هيبأ نع ءاضرلا ىسوم نب يلع نع هدانسإب مهنم لك يسؤزاولا
 ةمطاف ينتبا رشحت :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق» :لاق «مالسلا هيلع يلع

 ءاهنم نوبجعتيف قئالخلا اهيلإ رظنيف «ناوبحلا ءامب تنجع دق ةماركلا ةّلح اهيلعو
 رضخأ طخب ةّلح لك ىلع بوتكم .ةّلح فلأ ةنجلا للح نم ًاضيأ ىسكت مث
 ٌفزتف (رظنم نسحأو ةمارك نسحأو ةروص نسحأ ىلع ةّنجلا دّمحم تنب اولخدأ)

 ."'(ةيراج فلأ نوعبس اهب لّكويو ءسورعلا ٌفزت امك

 ةصلختسم ا سوردلا

 ٌدحأ اهمسري مل اك فافعلا يف ةحيحصلا ةلداعملا ةرّهطملا ةرهاطلا ةفيفعلا تمسر

 اهيا قيملاعلا عانت ةديس تتييو ؛لاكرلا اهازي الو" «لاجرلا ةارملا ىرتخل نأ :اهلْيق

 ةأرملا نيب لصفي ًايدام ًاباجح نوكي نأ لبق يونعم باجح وه باجحلا َّنأ مالسلا

 اى .لاجرلا عم طّسبتت نأ نع ةأرملا بجحي يونعملا باجحلا اذه لثم َّنأو .لجرلاو

 !!لاجرلا نع اهتحئار ىتح وأ اهرطع بجحي لب .مهعاسأو مهراظنأ نع اهبجحي

 كلذ ىلع ةظفاحملا يف دهاجتس اَّئإف .جورخلا ىلإ ٌةرورضلا اهتأجلأ اذإ ةفيفعلا ةأرملا َّنأو

 نيح ةأرملا نأش نم مالسإلا ّطحي مل .ّيداملا باجحلا ىلع ظفاحت امك يونعملا باجحلا

 لع طع ةوويع زورا نم اهنفاةفومألا اعنناخي دنت لإ حسب لإ هناي اهرع شرت
 نينار هالو باشا لع ايغب لخاعتب ( سار هك ايادبع الع هارت اقوا هلأ للا ساكن

 بحملا هجرخأو ؛07 :١نيسحلا لتقم ؛5017ح / ”5٠5 ص بلاط يبأ نب يلع بقانم ؛!"5 ١: اضرلا رابخأ نويع )١(

 .مالسلا هيلع يلع نع 58 ص ىبقعلا رئاخذ يف يربطلا

 ٠ ءايحلاو فافعلل لماكلا لاثملا مالسلا اههلع ءارهزلا - رشع يداحلا لصفلا ٠



 كقطع

 !(تاّيلباقلا)و (ةّيصخشلا)و (حورلا) سيلو

 جرخت نأ مالسإلا اهيلع ضرف نيح الإ اهراد نم جرخت مل مالسلا اهيلع ءارهزلا ّنِإو

 اهبطخب مالسإلا ءادعأ ةطخ حضفتو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهمامإ نع عفادتل

 نينمؤملا ريمأ َّنأب ةديعس مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك دقف كلذ ىوس اّمَأ .اهتاجاجتحاو

 .لاجرلا باقر لّمحت اهافكو رادلا باب ءارو ام امل نمض مالسلا هيلع

 عي ممل ةسكو | ميم م يمت مسيل - | منجد مر



 عونتو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 فارحنا ةهجاوم بيلاسأ





 قلل

 يبنلا هل طّطخ ام ريغ ىلإ ةفالخلا ٌرومُأ تلآ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاحترا دعب

 تال ار تانأ هلو بلغ ليضانللا لوين دش نقف از هنتر زفر هلآ و هيلظاللا لف

 هللا ىقو ةتلف) اهئأب يناثلا اهفصو ةبيرغ ةبيجع ةقيرط يف داهج نم ةقباس الو ةّيملع
 اهنع رذتعاو «ةتلف تناك اَئمَأِب هسفن لّوألا اهفصو لب '”!(هولتقاف اهلثمل داع نمف ءاهّرش

 يف ترثاكتو «ةعرشُم نتفلا باوبأ ّمأْلا مامأ تحتفنا كلذل ًاقفوو "”!!ةنتفلا يشخ نب

 ؟هّلك كلذ ءازإ مالسلا اهيلع ءارهزلا تلعف اذاهف .ةلالضلاو عدبلا بئاحس اهقفأ

 اهرابتعاب ةفالخلا يبصاغ ةهجاوم يف مالسلا اهيلع ءارهزلا فقت فقت نأ ٌيعيبطلا نم َّنِإو

 امك ءنيملسملاو نيدلا ىلع ديدشلا اهصرحل ًارظنو «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةعضب

 هتكرح معدتو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مالسلا اهيلع ءارهزلا دناست نأ ّيعيبطلا نم َّن

 هيلع هللا لص هللا لوسر ّيصو هرابتعاب ةيمالسإلا ةّمألا ةدايق يف ّيعيبطلا هّقح دادرتسا يف

 ل ا

 أ الإ يّندهي م عب ا وكل وكلا ل ِيِدْهَي * نينا لالا !ةّمألا

 اهتمدختسا يتلا بيلاسألا تعّونت دقو 14 و كم كح كحل ا قو

 لصفلا اذه يف ثّدحتنو «ةلحرملا تايضتقمل ًاعبتو ةمكحلل ًاقفو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 :لاجملا هل عسّتي ام ردقب بيلاسألا كلت نع

 ا

 )١( ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جبن حرش :رظنا 1:7 77.

 ) )7ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جبن حرش 5: 417 .

 ." 0 ةيآلا :سنوي ةروس ()

 ٠ ةطلسلا فارحنا ةهجاوم بيلاسأ عونتو مالسلا اههلع ءارهزلا -رشع يناثلا لصفلا»



 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

 قطا

 كدفي ةبلاطملا

 لاوط تتبث تتبثأ دقف «ٌيويند عمط لجأ نم كدفب بلاطت مل مالسلا اهيلع ءارهزلا نأ ًانيقي

 .اهتصاصخ عم اهسفن ىلع ترثآ املاطلو ءايندلا عاتم يف ةدهاز اّنأ ةروتبملا اهتايح ةريسم

 ٍدغ يف اهئاظم ٌسفنلاو ءكدف ريغو كدفب عنصأ امو» مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي

 اكدف يف رق .نأ 'نيانلل تدفت ذأ كوارأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ّنكل (!؟ثَدَج

 0 ا

 .ةريبك ةجرد ىلإ اهاعسم يف مالسلا اهيلع تقفو دقو !ايندلا ىلع نمتؤم ريغ ناك

 اهيبأ نم اهثرإب ةبلاطملا
 باتكب ةفيلخلا لهج اهيبأ نم اهثرإب اهتبلاطم لالخ نم مالسلا اهيلع ءارهزلا تتبثأ

 ثرأ الو َكابأ ثرت نأ هللا باتك يفأ» ةباحصلا نم عمسم ىلع هتبطاخ ثيح «ىلاعت هللا

 دجي مل هللا لوسر ةفيلخ ناونعب مكحلل ردصتملا ةفيلخلا نكل ؛هرهاظ يف ريسي لاؤس «!؟يبأ
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 ؟؟2774 بوَقْعَي لآ نم ُثرَيَو ييري# ىلاعت هلوق وأ 277 ِدوُواَد ُْاَمْيَلُس ٌترَوَو# ىلاعت

 ىبرقلا يوذ مهسب ةبلاطملا

 لص دمحم لآ ناكو «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرل ةمعط ىبرقلا يوذ مهس ناك

 ىلاعت هللا لعجف ؛ممل ّلحت ال األ ًائيش تاقدصلا نم نولكأي ال هلآو هيلع هلل

 هلل أف يش َْنِمْرُتْمِنَغ اَمَنأ اوُمَلْعاَو# ىلاعت لاق .ةقدصلا ناكم سمخلا سمح مه

 )١( ةيآلا :لمنلا ةروس ١5.

 ) )0ةيآلا :ميرم ةروس ".



 دكقطلا

 الا 6 يلوتسرللو ةينشح

 .قايح يف مهل ىبرقلا يوذ مهس» هلوق وهو «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هعمس هّنأ

 ملو ثيدحلا اذهب ركب ابأ ربخأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نأكو .«يتوم دعب مهل سيلو

 !ىبرقلا يوذ نم اهَّئأل ,ركب يبأ نود اهّضخي رمألا ْنأ عم «هتنبا هب ربخي

 مهراصتتسال راصنألا تويب ىلع رودت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 تويب ىلإ اليل اهب راسو «رامح ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لمح
 «ةيهاو راذعأب راصنآلا |هلباقف هل راصتنالا ةمطاف مهلأستو ةرصنلا مهلأسي راصنألا

 ال هاو رذع وهو .ركب ابأ هب اولدعي ملو هوعيابل ركب ابأ مهيلإ قبس ناكول ًايلع َّنأب اولاقو
 ىلص هللا لوسر زيهجتب ال وغشم ةفيقسلا موي ناك مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ّنأل ءهل لحم

 .هلآو هيلع هللا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم  مالسلا اهيلع اهتبطخ

 (ىك) ةفيلخلا نم ةيغاص ًانذأ قلت مل اهتابلاطم َّنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تدهاش ا

 لوسر اهيبأ دجسم ىلإ تهجوتو ءاهموق ءاسنو اهتدفح نم ةّل يف تكّرحت ؛(عّقوتملا وه
 نرد عناد راضتالاو نيرعاولا ياو كولا ناقورسلا ولع نا لتها

 «نيرجاهملا نم هلاجرو ركب يبأ ىلع جاجتحالا يف ةروهشملا اهتبطخ تبطخ مث «ةءالم

 ريمأ تاماقمب مهتركذو «هدعب هتيب لهأ ظفح بوجو يف مهيلع اهيبأ قحب مهتركذو

 )١( ةيآلا :لافنألا ةروس 5١.

 ٠ ةطلسلا فارحنا ةهجاوم بيلاسأ عونتو مالسلا اههلع ءارهزلا -رشع يناثلا لصفلا»
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 كقظنع

 شيعلا نم ةّينهلب يف ءالؤه ناك موي مالسإلا نع ٌبذلاو داهجلا يف مالسلا هيلع نينمؤملا

 نع مهلكاوتو مهنالذخ ةخّبوم مهتبطاخف راصنألا سلجم ىلإ تلدع مث «نينمآ نيهكاف

 ىلص هللا لوسر ةّيصول مهركنت ىلع مهتبتاعو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةرصنو اهترصن

 مهقباوس دعب قحلا ةرصن نع مهصوكن ىلعو «مالسلا هيلع يلع هيخأ يف هلآو هيلع هللا

 .راثيإلاو داهجلا يف ةقرشملا

 راصنألا ءاسن عم مالسلا اهيلع اهمالك

 راصنألا ءاسن اهيلع تلخدف «ةليلع ةمومهم اهتيب يف مالسلا اهيلع ءارهزلا تفكع

 باذعلاب ًاراذنإ اهتنّمضو «ٌناجر نم اهاوكش اهيف تْثب ةبطخ نهيلع تقلأف ءاهتدايعل
 «ةلاسرلا يساور نع ةفالخلا مهتحزحز ءاّرج مهيديأ تمّدق اب مهرظتني يذلا ّيمهإلا

 ىبانّدلا اولدبتسا دقف ركب يبأب مالسلا هيلع ًايلع اولدبتسا نيح مْبَّئَأِب مهاّيِإ ةخّبوم
 ّبغ نوريس مْئأب اهمالك مالسلا اهيلع ءارهزلا تبنأ مث .لهاكلاب زجعلاو «مداوقلاب

 !اوعرز امل ةّجفلا راثلا نودصحيس مَآ ءاكيشو مهلمع

 رادلا ىلع ءادعألا موجهل اهيدصت

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ جارخإ لجأ نم اهراد مالسلا اهيلع ءارهزلا ءادعأ مجاه

 نم اهلاتو اهسفنب نيمجاهملل مالسلا اهيلع ءارهزلا تّدصت دقو ءأرسق اوعيابيل هعم نمو

 ًايلع َّنأ عم اهسفنب نيمجاهملل مالسلا اهيلع ءارهزلا تّدصت اذاملف ؛ميظع ررض كلذ

 يزمرلاو يونعملا اهلقثب مالسلا اهيلع ءارهزلا تقلأ دقل ؟رادلا يف ناك مالسلا هيلع

 اهيلع اََّنأ كلذ ىلإ فاضي «هتناحيرو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةعضب اهرابتعاب

 رهظيو .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمآ لاح وه | ةفيلخلل ةعيبلاب ةبلاطم نكت مل مالسلا



 ًافوخ مالسلا اهيلع ءارهزلاب ساسملا ىشاحتت تناك ةطلسلا َّنأ ةيخيراتلا صوصنلا نم

 ةمطاف ةايح يف ةفيلخلا عيابي مل مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ َّنأ درو كلذلو «سانلا ةمقن نم

 «سانلا هوجو مالسلا هيلع يلع ركنأو مالسلا اهيلع ءارهزلا تلحترا اًلف «مالسلا اهيلع

 .ًارطضم ةعيبلل أجل
 باب ىلع تماق ءاهتيب ومجاهم عنص ام تدهاش امل مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ لقن دقو

 «!هّللا لوسر تيب لهأ ىلع مترغأ ام عرسأ ام !ركب ابأ اي) :تلاقو ةرجحلا

 الع «نيمجاهملا عم نكي هنأ عم ركب ابأ تبطاخ مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ ظحالنو
 اياصو ىسانت ِهَّنأ رابتعاب ءهّدض ماعلا يأرلا بيلأت يف اهنم ًايعسو «هرمأب اومجه ِمََّنأ اهنم

 !ةمرخ مهل َعري ملف «هتيب لهأ يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 اهيبأ ىلع لصتتملا اهؤاكب

 تاملكب لسرملا اهابأ تثرو «ًالصاوتم ًءاكب اهيبأ ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا تكب دقل

 يتلا ةعجافلا قمعب قيمعلا اهساسحإ اهنزحو اهئاكب يف ديزي ناكو ,ةقرحو ةعول ضيفت

 داعبإبو .ةهج نم هلآو هيلع هللا لص مهفرشأو لسرلا متاخ نادقفب ةّيمالسإلا ةّمألاب تملأ

 ىلإ اوكشف «ضعبلا اهؤاكب زفتسا ىتحو .هدعب نم ةّمألا ةدايق نع ىضترملا هّيصوو هيخأ

 نينمؤملا ريمأ اهجرخأف ءراهن وأ ًاليل يكبت نأ ءارهزلا اورّيخو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 اهيلع ءارهزلا تناكو .هيف اهابأ بدنتل ,نازحألا تيب اهل ىنبو ةنيدملا جراخ مالسلا هيلع

 ٌولخب اهنم ًاساسحإ ؛هدنع يكبتف مالسلا هيلع ءادهشلا دّيس ةزمح اهّمع ربق روزت مالسلا
 .ةبيصعلا ةرتفلا كلت يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةدناسم يف هناكم

 ةطلسلا هجو يف ًانيزح ًاضارتعا ههوجو دحأ يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاكب ناك دقل

 .مهب تّلَأ يتلا ةحدافلا ةراسخلا ىلإ سانلا راظنأل ًاتفلو «ةمكاحلا

 ٠ ةطلسلا فارحنا ةهجاوم بيلاسأ عونتو مالسلا اههلع ءارهزلا -رشع يناثلا لصفلا»



 عي ممل هس | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

 كلفن

 اهتدايعل امدق ام نيلجرلا عم اهتهجاوم

 :(هلوق ىلإ لصي نأ ىلإ) «مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب ىلع موجه لا ةصق يبسلجملا دروأ

 اننيب ناك دق :الاقو [مالسلا هيلع ًايلع] اهنع (يناثلاو لوألا دصقي) الأسف .تلقث نأ ىلإ

 :[مالسلا هيلع يلع] لاق ءانبنذ نم اهيلإ رذتعنل انل نذأت نأ تيأر نإف ءَتملع دق ام اهنيبو

 مالسلا اهيلع ةمطاف ىلع مالسلا هيلع يلع لخدو بابلاب اسلجف اماقف .«اىيلإ كلذ»

 :تلاق ؟«نيرت مف ءكيلع (مّلسي نأ ناديري بابلاب نالفو نالف !ةّرح لا اهتيأ» :اهل لاقف
 ءاهعانق تدسف «!كعانق يّدس» :لاقف ««ءاشت ام لعفا .كتجوز ةرحلاو .كتيب تيبلا»

 ام :تلاقف «كنع هللا يضر انع يضرا :الاقو ءاملسو الخدف ؛طئاخلا ىلإ اههجو تلوحو

 [كتميخس يجرختو] انع يفعت نأ انوجرو «ةءاسإلاب انفرتعا :الاقف ؟«اذه ىلإ (مكاعد

 انأو الإ رمأ نع (كلأسأ ال ُنِإف .هنع امكلأسأ امع يناربخأف نيقداص امتنك نإ) :تلاقف

 «كل ادب امع ِلَس :الاق ."(مكئيجم يف ناقداص امكّنأ ٌتملع امتقدص نإف «هناملعت |مكّنأب ةفراع

 ينم ةعضب ةمطاف :لوقي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر |(متعمس له «هللاب مكتدشن» :تلاق

 ينايذآ دق امَّمِإ ٌمهللا» :تلاقف ءامسلا ىلإ اهدي تعفرف «معن :الاق ؟(يناذآ دقف اهاذآ نمف

 هللا لوسر يبأ ىقلأ ىتح ًادبأ |مكنع ىضرأ ال هللاو ال كلوسر ىلإو كيلإ امهوكشأ انأف
 .«|كيف مكاحلا وه نوكيف ءامتعنص اهب هربخُأف (هلآو هيلع هللا لص)

 اي عزجت :رمع لاقف ءًاديدش ًاعزج عزجو ءروبثلاو ليولاب ركب وبأ اعد كلذ دنعف :لاق
 ."0ثيدحلا - ؟ةأرما لوق نم هللا لوسر ةفيلخ

 )١( و 17" :74 راونألا راحب 1:57 7350-0199



 > نإ
 اهيلع لوخدلا نم ةشئاع اهعنم

 لخدت ال نأ سيمع تنب ءاسأ تصوأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةافو تقو ناح امل

 اهتعنمف اهيلع لوخدلا تدارأو لعفلاب ةشئاع ترضح دقو ءركب يبأ تنب ةشئاع اهيلع

 اهيلع ةمطاف ةّيصو بسح تفّرصت اََّنأ هتربخأف «مالسلا اهيلع ءارهزلا ىلع لوخدلا نم

 ءارهزلا هيلع تمقن يذلا ةفيلخلا اهيبأ ىلع ةبوسح ةشئاع َّنأ حضاولا نمو .مالسلا

 لو مالسلا اهيلع ءارهزلا اهتبجح كلذلو «ةفالخلا هبصغلو ةيئادعلا هفقاومل مالسلا اهيلع

 !اهتوم دعب ىتح اهيلع لوخدلاب الح مست

 اهيماظ نم دحأ اهنفدو اهعييشت رضحي ال نأ اهتيصو

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهّجوز اهتافو تبرق امل مالسلا اهيلع ٌءارهزلا تصوأ

 نم ٌدحأ اهعيبشتو اهتزانج رضحي ال نأ هتصوأ اََّنأ اهنيب نم ناكو ءاياصو ةلمجب
 01 [يول

 فارحنا ةهجاوم نع صكتت مل مالسلا اهيلع ءارهزلا نأ حوضوب رهظت ةّيصولا هذهو

 مالزأ نامرح نوكي نأ تططخ اَّنِإ لب «ةفيرشلا اهتايح يف ةظحل رخآ ىلإ مكحلا ماظن

 .مهنع ةيعرشلا ءاطغل بلس ةباثمب اهيلع ةالصلاو اهتزانج عييشت يف كارتشالا نم مكحلا

 .نيرشعلاو ثلاثلا لصفلا يف هيلي يذلاو عوضوملا اذه نع ثدحتنسو

 .بولقلا داشرإ نع (ةيرجحلا ةعبطلا) 71١ :8 راونألا راحب :رظنا )١(

 ٠ ةطلسلا فارحنا ةهجاوم بيلاسأ عونتو مالسلا اههلعءارهزلا -رشع يناثلا لصفلا»



 تصر ممل هيمو ميج در مسيل - مظك# جرت

 8ع 2

 اليل اهتفدب اهتيصو

 هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوز تصوأ مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ» قداصلا مامإلا نع يور

 27 .«اهريقب ًادحأ ملعُي ال نأو ًاليَل الإ اهنفدي ال نأ مالسلا

 اهدقتفي نأ نود ةسلخ نفدُت نأ نكمي ةيداع ةّيصخش مالسلا اهيلع ءارهزلا نكت مل
 ىصوأو هتّمَأ يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهفّلخ يتلا ةديحولا تنبلا تناك لب ءدحأ ع 5 5 9-3 ١ ١ 74 ع

 هلو هيلع للا ليم ماذا دقو ةيلقانة خا: ألا نم نأ هق رق ةيشساأل [باراره نلعأو ةاهتياعوب

 نأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تدارأ ظاحللا اذهبو !هيّبنج نيب يذلا هحورو هنم ةعضب اََّنأل

 ال اهنم ًاحيرص ًانالعإو «ٌدبتسملا مكاحلا هجو يف ةريخألا اهتخرص ةباثمب ًاليل اهنفد نوكي

 ةيناكمإ طسبأ هل صخش يأ ناكمإبو .مكاحلا اذه ىلع ةبضاغو ةمقان اََّنأِب ةبئاش هبوشت

 ًاطحم نوكيس هَّنإف مالسلا اهيلع ءارهزلا بضغل ًاّطحم نوكي نم نأ فرعي نأ لالدتسا

 الو ةقايل ىندأ هل سيل مكاحلا اذه لثم َّنأ ًاضيأ فرعي نأو «هتتعلو هتمقنو هللا بضغل

 .ةّيمالسإلا ةّمآلا ةدايقو مكحلا نوؤش ةرادإ يف يعرش ريربت

 لايجألا ربع ةّيودملا مالسلا اهيلع ةمطاف ةخرص لوهجملا ربقلا

 «هتباحص روبقو هلآو هيلع هللا لص يبنلا جاوزأ روبق نيب فوطي وهو عيقبلا رئاز ًاجافتي

 !!هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةناحير ءارهزلا ةمطاف مسا لمحي ربق نم سيل نأ

 هبجع ديازتيو «هروزيل اهربق ىلإ هيدهي ًادحأ دجي ال نيح بارغتسا اِّيأ برغتسيو

 .نيبت داكت ال ةمجمجو ةمهمه الإ عيقبلا ىلع نيفرشملا ةبوجأ نم دصحي ال نيح هبارغتساو

 ةمكارتملا ليلضتلاو ريوزتلا بجح قرخت يهو ةقيقحلا سمش رئازلا نهذ يف حدقنتو

 )١( ص :يربطلل ةمامإلا لئالد :رظنا 40.



 قفا

 ةليوطلا نورقلا ربع 0 موقلا ديري ال هيجو ببسل ٌلوهجب مالسلا اهيلع ءارهزلا ربق ن

 .هنع حاصفإلا

 اعيش نح الوهم اهرف نوك نأ هلاو ةيلعتللا لضاللا لوسر هدفنا فءاتك نقل

 اروصعلاو ةيرالا 8# لعفستل ةدال يقع كرللاو فردا نقدا كدا لايتقو

 بئاصملا نع ةرّبعم ةروص - لوهجملا اهربق ربع - ةرهاطلا ةقيّدصلا انيلإ تلقن دقل

 ةمطاف ربق ىقبيسو !ةّمهدم ةملظم ّيلايل ةرهازلا اهمايأ تلاحأف اهيلع تّبَص يتلا

 !ةمايقلا موي ىلإ نيملسملا لايجأ ربع ةّيودملا ةمطاف ةخرص روبقلا نيب ىفعملا لوهجملا

 ةهجاوملا ىوتسم 4 مالسلا اهيلع ءارهزلا جردت

 طخ هدوقي يذلا فارحنالا عم ةهجاوملا ىوتسم يف مالسلا اهيلع ءارهزلا تجردت

 بواجت مدع تدهاش املو «ةيباجيإلا اهتروص يف اهتهجاومو اهداهج تأدتبا دقف «ةفيقسلا

 .ةعطاقملاو ةيبلسلا ةهجاوملا ىلإ تلقتنا اهعم سانلا

 : ةيباجيإلا اهروص كي ةهجاوملا

 ةمطاف تجرخ ركب ابأ سانلا عياب امل :لاق ريبزلا نب ةورع نع يلامألا يف ديفملا لقني

 اورضح ءطق مويلاك تيأر ام» :تلاقو اهباب ىلع تفقوف هلآو هيلع هللا لص دمحم تنب

 ("7.«اننود رمألاب اوّدبتساو انرهظأ نيب ةزانج هلآو هيلع هللا لص مهيبن اوكرت ءرضحم ءوسأ

 لخد ركب ابأ سانلا عياب امل :لاق نامثع نب ناورم نع يلامألا يف ديفملا لقنيو

 لاقف ءاوجرخي نأ اوبأو «مالسلا اهيلع ةمطاف تيب دادقملاو ريبزلاو مالسلا هيلع يلع

 )١( ص :ديفملا يلامأ 15 .

 ٠ ةطلسلا فارحنا ةهجاوم بيلاسأ عونتو مالسلا اههلعءارهزلا -رشع يناثلا لصفلا»



 عي ممل هسا | ميك م يمت | مس يل - | منجد مر

 كلش

 وبأ لاقف هفيس هعمو ريبزلا جرخف ءأران تيبلا مهيلع اومرضأ :باطخلا نب رمع

 فيسلا عقوو ضرألا ىلإ طقسو همدق تلزف .هوحن اودصقف ؛بلكلاب مكيلع :ركب

 .رسكنا ىتح رجحلا هفيسب برضف ءرجحلا هب اوبرضا :ركب وبأ لاقف .هدي نم

 «سامش نب سيق نب تباث هيقلف ةيلاعلا وحن مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع جرخو
 ربنملا ىلع ركب وبأو يتيب يلع اوقرحي نأ اودارأ» :لاقف ؟نسمحلا ابأ اي كنأش ام :لاقف

 ىتح كدي يفك قرافت الو :تباث هل لاقف .«هركني الو كلذ نع عفدي الو هل عيابي

 ةفقاو مالسلا اهيلع ةمطاف اذإو ةنيدملا ىلإ اداع ىتح ًاعيمج اقلطناف كنود لتقأ

 أاوسأ موقب يل دهع ال١ :لوقت يهو موقلا نم دحأ نم اهراد تلخ دقو ءاهباب ىلع

 مكرمأ متعطقو ءانيديأ نيب ةزانج هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر متكرت .مكنمًارضح
 0 .«ًاقح انل اورت لو متعنص ام انب متعنصو ءانورمأتست / مكنيب

 راصنألاو نيرج اهملا تويب ىلع رودت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 يف) مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع «نانس نب هللا دبع نع صاصتخالا يف ديفملا ىور

 يف ًاحابص نيعبرأ اهب رادف «لمخ هل ءاسك هيلع ناتأ ىلع يلع اهلمحو ...» :لاق هلأ ( يلح

 رشعم اي :لوقت يهو ءاهعم مالسلا |مهيلع نيسحلاو نسحلاو راصنألاو نيرجاهملا تويب

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر متعياب دقو ,مكيبن ةنبا نإ هللا اورصنا !راصنألاو نيرجاهملا
 : 4 1 ل 5 : ا

 ىلص هللا لوسرل اوفف ,مكيرارذو مكسفنأ هنم نوعنمت ام هتيرذو هوعنمت نأ هومتعياب موي

 ():ثيدحلا - «اهرصن الو اهباجأ الو دحأ اهناعأ اف :لاق .مكتعييبب هلآو هيلع هللا

 .هسفن قباسلا ردصملا(١)

 .185 ص :صاصتخالا (0)



 > فنا
 راصنألا دحأ نم ةرصنلا بلطت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 نم ةبقعلا اودهش نيذلا نيعبسلا دحأ وهو «راصنألا رابك دحأ وه لبج نب ذاعم

 ىبص هللا لوسر هثعب .دوعسم نبا نيبو هنيب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىخآ «راصنألا

 .")هالسإلا عئارشو نآرقلا سانلا مّلعي نميلاب دنجلا ىلإ ًايضاق هلآو هيلع هلل

 دق هَّنأ هتركذو «ةّجحلا هيلع تماقأو «ًاذاعم مالسلا اهيلع ءارهزلا ترصنتسا دقو

 اذه ًاذاعم ّنكل «هتيرذو هسفن هنم عنمي ام هعنميو هتّيرذو هرصني نأ ىلع هللا لوسر عياب

 ءارهزلا ةرصُت نع رذتعا مارحلاو لالحلاب سانلا ملعأ ناك هّنأ ةّماعلا ءاملع هفصي يذلا

 !!رصانلا ةّلقل

 مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع «نانس نب هللا دبع نع صاصتخالا يف ديفملا ىور

 كتئج دق ّنِإ لبج نبذاعم اي :تلاقف لبج نب ذاعم ىلإ تهتناف...» :لاق هنأ (ثيدح يف)

 عنمت ام هعنمتو هتيرذو هرصنت نأ ىلع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تعياب دقو «ةرصنتسم

 يعمف :لاق .اهنم يليكو جرخأو كدف ىلع ينبصغ دق ركب ابأ َّنإو كتيرذو كسفن هنم
 نم تجرخف :لاق ؟كترصن نم انأ غلبأ نيأف :لاق .دحأ ينباجأ ام ال :تلاق ؟يريغ

 (7.ثيدحلا -(هدنع

 هللا ىلإ اهتيمولظم وكشت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 لاقو «هراصنأ ةّلق نم ًاربعتسم لاتقلا ةحاس يف مالسلا هيلع نينمؤملا ُريمأ فقو

 نيأو ؟ناهيتلا نبا نيأو ؟رامع نيأ ؟قحلا ىلع اوضمو قيرطلا اوبكر نيذلا ياوخإ نيأ»

 ,701/- 705 :3* ربلا دبع نبال باعيتسالا ()

 .185ص :صاصتخالا (؟)

 ٠ ةطلسلا فارحنا ةهجاوم بيلاسأ عونتو مالسلا اههلعءارهزلا -رشع يناثلا لصفلا»



 0 ه1

 مهسوؤرب دربأو «ةينملا ىلع اودقاعت نيذلا مهاوخإ نم مهؤارظن نيأو ؟نيتداهشلا وذ

 تفقوو ."”«ءاكبلا لاطأف ةميركلا ةفيرشلا هتيحل ىلع هديب برض مث لاق .ةرجفلا ىلإ
 و 3

 هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوز تهبشأف «ةّمألا دادتراو رصانلا ةلق نم ةيكاب ةربعتسم ءارهزلا

0 : 
 .هتنحم يفو هتبرغ يف مالسلا

 مثا :(ثيدح يف) مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع ىربكلا ةيادحلا يف يبيصخلا ىور
 و

 مهعنمو هتّمأ دادتراو كيفصو كلوسرو كيبن دقف وكشن كيلإ مهللا :ةيكاب يهو تلاق

 27 ثيدحلا - «هناسلب كيبن ىلع لزنملا كباتك ىف انل هتلعج ىذلا انّقح اناَيإ

 ةيبلسلا ةهجاوملاو ةعطاقملا بولسأ ىلإ أجلت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 نيذلا راصنألاو نيرجاهملا عم ةعطاقملا بولسأ ىلإ مالسلا اهيلع ءارهزلا تأجل

 اهملظ ىلع تّرصأ يتلا ةطلسلا عم ةعطاقملاو ءاهيف مهّيبن ةّيصو اوعري ملو اهولذخ

 .اهيف مهين ةّيصو اوعري ملو اهولذخ نيذلا راصنألاو نيرجاهملا عم ةعطاقملاو ءاهقح

 «سابع نبا نع يلامألا يف يموطلا خيشلا ىور :راصنألاو نيرجاهملا عم ةعطاقملا -أ

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف ىلع راصنألاو نيرجاهملا نم ةوسن تلخد :لاق

 :تلاقف ؟تحبصأ فيك «هللا لوسر تنب اي كيلع مالسلا :اهل نلقف ءاهتلع يف اهندعي

 مهثمتسو ؛مهثمجع ذإ دعب مهثظفل ,نكلاجرل ةيلاق «ٌنكايندل ًةفئاع هللاو ٌتحبصأ»

 ل عملا شل وفاعل رخو ردا طعون لإ نوفل ايننق اوشا نه

 ءاهتقبر مهمدّلق دقل هللاو مرجالو :«(نودلاخ مه باذعلا ىنو مهيلع هللا طخس نأ مهسفنأ

 عي ممل ةسكو | ميم م يمت مس يل - | ميج مر

 .بطخُألا ٠١9 :7 ةدبع دمحم حرش «ةغالبلا جبن (1) 8

 .١5ا/ص :ىربكلا ةيادحلا(5) 5



 هلك

 ("'.«نيملاظلا موقلل غرو ًاعدجف ءاهراع مهيلع تننشو

 اهيلع ءارهزلا عيارشلا للع يف قودصلا خيشلا ىور :ةطلسلا بدك 8

 ةعضب ةمطاف :لوقي هلآو هيلع هللا لص يبنلا |متعمس له هللاب ا[ىكدشنأ» :تلاقف مالسلا

 ناكف توم دعب اهاذآ نمو «هللا ىذآ دقف يناذآ نمو «يناذآ دقف اهاذآ نَم ءاهنم انأو ينم

 .معن مهللا :الاق ؟«يتوم دعب اهاذآ نمك ناك يتايح يف اهاذآ نمو «يتايح يف اهاذآ نمك

 يف ينايذآ دق اهَّمَأ نرضح نم اي اودهشاف كدهشأ نإ ّمهللا :تلاق مث ؛هلل دمحلا» :تلاق

 امتعنص اهب اىكوكشأف يبر ىقلأ ىتح ةملك يمأر نم امكمّكأ ال هللاو .يتوم دنعو يتايح

 ("”.(«ينم (تبكتراو يب

 يسلجملا جرخأ :اهيلع ةالصلاو اهتزانج عييشت نم اهملظ يف كراش نّم عنم -ت

 نينمؤملا ريمأ اّلِإ اهرضحي هَّنإو...:(ثيدح يف) :بولقلا داشرإ نع راونألا راحب يف

 ما ناو سو كيلا حسا و وكي راج ةيضقو موثلك ٌمأو بنيزو نيسحلاو نسحلاو

 دحأ اهب ملعي ملو اهيلع اوّلصو ليللا يف نيسحلاو نسحلا هعمو اهجرخأ نينمؤملا

 مالسلا اهيلع اَّنأل مهريغ سانلا رئاس نم دحأ اهيلع لص الو اهتافو رضح الو

 يف هلال وشر يآ دنهعو هللا ةهغ تْصَقَت ةقأ نع لَّصْتالا تناقو كذب تضوأ

 يتفيحص اوقرخو «يثرإ اوذخأو ,يقح ينوملظو مالسلا هيلع يلع نينمؤملاريمأ

 7.2...كدف كلمب يبأ يلاهبتك يتلا

 نع ةمامإلا لئالد يف يربطلا ىور :اهربق عضوم ءافخإو ًاليل اهنفد يف ةيصولا -ث

 .7170 ص :يبسوطلل يلامألا )١(

 ١59. بابلا / 1817 ١: عيارشلا للع (0)

 .بولقلا داشرإ نع (ةيرجحلا ةعبطلا) 71١ :8 راونألا راحب (")

 ٠ ةطلسلا فارحنا ةهجاوم بيلاسأ عونتو مالسلا اهيلع ءارهزلا -رشع يناثلا لصفلا»



 عي ممل ةسكو | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

 ًادهع لع ثذخأ ّمن» : :(ثيدح يف) لاق مالسلا هيلع نينمؤملا ريم أ نأ قداصلا مامإلا

 لاَجرلا َّنمَو ةَّضفو نمي ٌّمأو هللا لوسر جوز ةمّلَس ّمأ الإ اَدَحأ ملعأ ال يفوت اَدِإ ا

 ...ةَقيّدحو َرّدابأو دادقملاو رساي نب َراَتَعَو يدمحملا َنَلَسَو ٌساّبع نب هللا دبعو اهيّنبا

 © .«يربَق ًادحأ ملعت الو الي الإ يفد الو ...:تلاقو

 ةمكاحلا ةطلسلا ملظ نايب ةبرعشلا فيظوت

 تشاع يتلا ةرتفلا يف ةصاخو «سانلا بولق ىلع ريثأتلا يف ةصاخ ةناكم رعشلل

 ىدم ةيلجتو .اهتّيمولظم قمع نايب يف رعشلا تمدختسا كلذلو «مالسلا اهيلع ءارهزلا

 .اهتيقل يتلا بتاصملا ةحادف

 اهم هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو لبق مالسلا اهيلع ءارهزلا نع دهعُي م هنأ عمو

 هافشلا ىلع تباسنا يتلا هلاولا دقافلا تارفزو نوزحملا بلقلا ةثفن اهّنكل ءًارعش تمظن

 لب - ةعمد ةملك لك عم تفرذو ءاهابأ ءارهزلا تبدن .يقآملا نم ةباسنملا عومدلا عم

 بايغب - اهنع بجتحا دقف .هب اهتعيجف مظع عودصم بلقب هيلإ تكشو - ًاعومد

 نم اهيلع تّبّصو ,مجعلاو برعلا نم دحأ هقلي لام ْثيِقلو «ريخلا لك - لسرملا اهيبأ
 رعشلا لعل .ةّمهدم ةملظم يلايل تلاحتسال ةقرشملا مايألا ىلع هلثم بص ول ام بئاصملا

 اهسفن تاجلخ نع ريبعتلا يف برقأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةايح نم ةلحرملا كلت يف ناك

 ميو د كيطالا مارب ياسا رعبا نوع يراك وبال وراك لكار ادرج

 لعجت نأ (اهيبأ م مر ظادقو لعل ا رعتقلا لق ءزهزلا دلقعش نأ نود قرفش لقغ قد

 !هب حْشّتت يذلا اهحاشو لاثنملا عمدلا لعجت نأو ءامل ًاسنؤم اهيبأ دعب اهنزح

 )١( ص :يربطلل ةمامإلا لئالد 55.



 ددنشلا

 امل :تلاق مالسلا امهيلع بلاط يبأ نب يلع تنب بنيز نع ديفملا خيشلا ىور ١-

 ءاه هتباجإ نم تسيأو «يلاوعلاو كدف مالسلا |مهيلع ةمطاف عنم ىلع ركب بأ يأر عمتجا

 هلعف ام هيلإ تكشو اهيلع اهسفن تقلأف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهيبأ ربق ىلإ تلدع

 :اهتبدن رخآ يف تلاق مث «(هتبدنو اهعومدب مالسلا هيلع هتبرت تَّلب ىتح تكبو ءاهب موقلا

 ةثبنهو ٌءابنأ كدعب ناك دق

 اهلباو ضرألا َدقف كاندقف اَنِإ

 5 و

 انسنؤي تايآلاب ليربج ناك دق

 هب ءاضتسُي ارونو اردب ثتنكف

 ا و 8 55

 اننماح ملط لولا عبس

 دحأ هقلَي ب مل يذلا انيقل دقف

 ٌبطخلا رثكت مل اهّدهاش تنك ول

 وبكُ دقف مهدهشاف كوق لتخاو
 بجحت ريخلا ّلكف اًنع تين
 بتكلا ةّرعلا يذ نم لزني كيلع

 بّصتغُم ريخلا لكو يبنلا دعب

 بلقني فوس ىنأ ةمايقلا موي

 برع الو مجع ال ةّيربلا نم

 (" بكس هل ٍلامهتب نويعلا انل تيقب امو انشع ام ٌكيكبتس فوسف

 عجرو نفّدو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت ال ِهَّنأ يريونلاو يليهسل | جرخأ -؟

 :تلاقف ءاهؤاسن اهيلإ عمتجا اهتيب ىلإ ةمطاف تعجرو مهلاحر ىلإ راصنآلاو نورجاهملا

 نارصعلا ملظأو راهنلا سمش

 نافجّرلاةريثك هيلعًافسأ

 ٠ ةطلسلا فارحنا ةهجاوم بيلاسأ عونتو مالسلا اههلعءارهزلا -رشع يناثلا لصفلا»
 ترّوككو ءامسلا قافآ ٌريغا 03 4 31 5

 م 5 5

 ةبيثك ّيبنلا دعب نم ضرألاف
 ىلإ وأ بلطملا دبع تنب ةيفص ىلإ - اهضعب وأ - تايبألا ضعبلا ازع دقو .عبارلا سلجملا «5 ١ ص :ديفملا يلامأ )١(

 تلثمت مالسلا اهيلع ءارهزلا نأ وه هيلع عمجملا ّنكل «ةيفص تنب ةيقر ىلإ وأ ةمامأ تنب دنه ىلإ وأ ةثاثأ تنب ةيفص
 نب نسحل تاجردلا رئاصب رصتخم :ديزملل رظنا .هلآو هيلع هللا لص اهيبأل اهتبدن يف - اهضعبب وأ - تايبألا هذه

 0 يربطلا ريرج نبال ةمامإلا لئالد ؛5 ٠ "8ص :يبيصخلا نادمح نب نيسحلل ىربكلا ةيادهلا ؛١ 47 ص :لحلا ناميلس

 نبال ةغالبلا جبن حرش ؛1 70ص :سوواط نبا ديسلل فئاوطلا بهاذم ةفرعم يف فئارطلا ؛؟١ 18ص :يعيشلا

 2 ٠١. 5:0 ينارحبلا مثيم



 كش وك

 ةاي لاس وة ةكيعلو  ٠اييرغو ةالتبلا قرح خبلف
 ناكرألاو راتسألا وذ تيبلاو هرج مظعملا ٌدوُطلا هكبيلو

 نآرقلاُلَّرنمكيلعّكص  هؤوض كرابملا لسّرلا متاخاي
 0 نسولا ةةاحو كودتكو ام ًالئام كسأرلام كؤادف يسفن

 :تلاق مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ بوشآ رهش نبا جرخأ -
2 5 - 0 5 - 

 ايئادنو يتخرص عمست تنك نإ ىرثلا قابطأ تحت ٍبّيغملل لق

 اننا زيه مانألا لع جم نبا رف ةتاضم لغدكمم

 ايلاج ناكو ميَض نم ىشخأ ال دمحم ّلظب ّىمح ٌتاذ تنك دق

 ايئادرب يملاظ عفدأو يميض يقتأو ليلذلل عشخأ مويلاف

 ايحابص ُثيكب نصغ ىلع ًانجش  اهليل يف ٌةيرمق تكب اذإف

 ايحاشو كيف عمدلا ٌنلعجألو يىبسنؤم َكدعب نزحلا َنلعجألف

 (""ايلاوغ نامزلا ىدم مشي ال نأ 0 دمحأةبرت مش نم ىلعاذام

 :تلاق مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ بوشآ رهش نبا جرخأو -4

 رطاقتلا دينا نكست نقلت ووسع ةبكتك

 اتا تيك يابا تنل ع راسل منت
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 5١8:١. بلاط يبأ لآ بقانم (؟)

 5١8:١. بلاط يبأ لآ بقانم (”) 5

 .5 /١: ٠5 يريونلل بدألا نونف يف برألا ةيابن ؛7176 : 4 ليهسلل فنألا ضورلا 0 )١(



 كلف

 (27تعدوو ليحرلا دج الأ :ثتدانو

 :اهب تلثمتو ًاتايبأ تنمض دقو مالسلا اهيلع اهل جرخأو-1

 هّلظب ذولأ ًالبج يل تنك دق

 يل تشع ام يتّيح راج تنك دق

 هَّنأ ملعأو ينرط نم ٌضغأو

 ازعلا ينملسأف هتّينم ثرضح

 هحانج ٌشير لع ٌبارغلا رشن

 يدتغيو حوري نم بجعأل نإ

 يقّتأو ليلذلل عضخأ مويلاف

 اهب ًانجش ٌةيرمق ثكب اذإو

 اربلا جاهنم يف يئوخلا خيشلا جرخأو ١-

 :هلآو هيلع هللا لص

 ًايكاب كربق ٌترز يقوش ٌدتشا اذإ

 اكبلا ىنتمّلع ءارحّصلا ّنكاس ايف

 ًايْيْعُم باَرَّتلا يف ىّنع تنك نإف

 حاض درجأل ينملسُت مويلاف

 يحانج شيري نم كدعب مويلاو

 يحالسو يسراوف ٌريخ تام دق

 يحاوج نونملا بير تنكمو

 حامرو هفويس نيب تللظف

 حاورو هروكب نيب تولاو

 حارلاب يملاظ عضدأو يلذ
 يحابص تيكب نصغ ىلع اليل

 ("”يحابصم ىفطنا دق يبنلا تام
 هي

 هئاثر يف تلاق مالّسلا اهيلع ةمطاف ّنَأ ةع نأ

 بئاصملا عيمج يناسنأ كّركِذو

 "”بئاغب نيزحلا بلق نع تنك اف

 :ًاضيأ اهيلع همالسو هللا تاولص اهل ًاتايبأ ةعاربلا جاهنم يف يثوخلا خيشلا جرخأو-#

 )١( بلاط يبأ لآ بقانم ١:5١94.

 ) )5بلاط يبأ لآ بقانم ١:5١94.

 165٠0. :17 يئوخلا هللا بيبح ةغالبلا جبن حرش يف ةعاربلا جاهنم (؟)

 ٠ ةطلسلا فارحنا ةهجاوم بيلاسأ عونتو مالسلا اههلعءارهزلا -رشع يناثلا لصفلا»

0 



 هع
 ديزأ هللو تام دق يبأ ركذؤو | هٌركذّلق تّيم ًاموي تام اذإ

 دّمحميبتلاب يسفنتيّرعف اننيب توملا قرفامل ترّكذت
 ("”دغ يف تام هموي يف ثمي مل نمو انليبس تامملا نإ امل تلقف

 .ناعنلا ىضاقلل

 ةصلختسملا سوردلا

 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةبطخ حرش (نورشعلا لصفلا) يف ٍيتأيس :لوقأ

 يف لصح يذلا فارحنالا ةهجاوم يف اهتاناكمإ عيمج مالسلا اهيلع ءارهزلا تفّظو

 ةمحرلا يبن اهل هطتخا يذلا جهنلا نع ةّيمالسإلا ةريسملا فرحف :ةّيمالسإلا يالا دابق

 ىلع ةياصولل نيلّهؤم ريغ صاخشأ ةطلسلا سأر ىلإ للست دقف .هلآو هيلع هللا ىلص

 ةروس نم تايآ عضب غيلبت نع هنامرحو مُهَّوَأ لزعب نيبملا ٌيحولا لزن «نيملسملاو نيدلا

 وأ تنأ اّلإ رمألا اذه غّلبي ال هَّنأب هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ٍناّبرلا رمألا لزنو «ةءارب

 لّوألا فلخ مالسلا هيلع ًايلع نينمؤملا َريمأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا ثعبف !كنم ٌلجر

 ابأ) ٌيحولا نمتتي مل ذإو .ةّكم يكرشم ىلع اهأر قيف ةءارب ةروس تايآ هنم ذخأي نأ هرمأو

 ةعيرشلاو هّلك نآرقلا غيلبت ىلع هنمتتي لهف ,ةدحاو ةروس نم تايآ عضب غيلبت ىلع (ركب

 !؟اهرسأب

  5)١١(منهاج ةعاربلا ١15:190.

 ع 07 ءم 5

 تضراعو تّجتحاو .هلهأو فارحنالا تهجاوو «ةعيرشلا اهل اهتمسر يتلا دودحلا

 اهل بجتسي مل |لف «ةرصنلا مهلأست راصنألا تويب ىلع اهلعب عم ترادو و ل



 هلا

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةريسم تلصاو لب «عّرذتت ملو سعاقتت ملو فكت مل دحأ

 رتفاخلا انعالظمصا يف ىعدت ىرعأ لئاسوب قارعنالا حسمت قف تدهاجو: زكا

 سلا فراك

 نع ةّيلج ةروص لاصيإ يف هنم تدافأف «َنايبلا اهتريسم يف ةرهاطلا ةقيّدصلا تفّظو

 يف مالسلا اهيلع ءارهزلاو - مالسلا مهيلع تيبلا ٌلهأ هل ضّرعت يذلا (ملظلا) ىدم

 ايمو سعي هنألا نأ قرف ديدع أل نكرر ةزهناالار او ةلظلتملا لبق عم ىتعتاط

 عرعرتتس ام ناعرس تبشن يتلا ةنتفلا َّنأو «نيدلا ةرصن نع اهسعاقتل ةّرملا ةّجفلا رامثلا

 ام ينالت يف يِنْغُي نل رحخأتملا مدنلا َّنأو «ةيعامتجالا ةايحلا لصافم ّلك ىلإ اهروذج ٌدمتو

 .ىشالتو مدهناو طرف

 ٠ ةطلسلا فارحنا ةهجاوم بيلاسأ عونتو مالسلا اههلعءارهزلا -رشع يناثلا لصفلا»









 لخلل

 مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ملع

 مالسلا هيلع هنع تارف ريسفت يف :(ةّيمطافلا صئاصخلا) يف يروجكلا لاق

 ٍةَرَجش نِم ُدَقوُي# ؛(نيملاعلا ءاسن نم ةمطاف» : رد بكزك اًيَئاخ» :لاق

 ؛(ةّينارصنالو ةّيدوهب ال١ :لاق 4ةّيِبرَغ الو يقرش ال ٍةَنوُْيَر ةكَراَبُم
 .«اهيلع هللا ٌمالس اهنم عبني ملعلا داكي» :يِضُي اًهْنيَر داكي#

 نع «ٌيعفاشلا يلزاغملا نبا نع فئارطلا باتك يف سوواط نبا ديسلا هلثم ىورو

 قيرطبلا ٌنباو ؛ٌيرصبلا نسحلا نع قحلا فشك يف ٌةملعلاو ؛مالسلا هيلع نسحلا مامإلا

 .يلزاغملا نبال بقانملا نع

 ةمطاف ملع نم (مالسلا مهيلع) نيموصعملا ةّمثألا ملع ْنأ نّيبت ريسفتلا اذهبو

 يقارم ىلعأ نم ملعلا ضافي ثيح «ةنوتيزلا نم رصعي تيزلاك مالسلا اهيلع ءارهزلا
 مهيلع نورهاطلا ةّمئألاو ءبّرقم كَّلَم لوزن نودب ةرشابم ةرهاطلا ةمطاف ىلع ةّوبنلا

 ةّمئألا نم دحاو لك دوجول ًاببس سدقملا اهدوجو ناك |ىف .اهنع نومّلكتي مالسلا

 ٍةَرَجش نم ُدَقوُي# ىلاعت هلوق نم رهظيو .اهتطساوب مهيلع ضافي مهملِع ناك كلذكف

 مالسلا مهيلع راهطألا ةّمئألا مولع ْنأو ءلوسرلا نم ةمطاف ملع نأ "4”7ةحَرابُم

 ملعلا يف ديجمتلا ةياغو ةردخملا كلتل فرشلا لامك اذه يفو .مالسلا اهيلع ةمطاف نم

 .مالسلا اهيلع امل بوهوملا

 ةصاخ ةصيصخ هل تدرفأ «نامزلا اذه يف ًاّيسنم مالسلا اهيلع ةمطاف ملع ناك انو

 )١( ةيآلا :رونلا ةروس 60.

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 ها
 اهّمأو «ةقحلا فراعملاو ةّينيدلا مولعلاب اهتطاحإ ىلع ةّلادلا رابخألا تركذو «هنع مالكلل

 |ىف «مالسلا مهيلع دمحم لآ مولع ةاكشم ءارهزلا ةمطافف .ءامسلاو ضرألا يف اب ةملاع

 ةمطاف مولعب كلذكف ,"74َوُدَتْهَيْمُه مْجَنلاِبَو# موجنلا ءوض نم سانلا ديفتسي

 .""7ىلاعت هللا همحر همالك ىهتنا لّمأتف .نودتبم

 ملعلا باستكا 2 داهجلا ةوسأ مالسلا اهيلع ءارهزلا

 بلط هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌدعو «ةفرعملاو ملعلا باستكا ىلع مالسإلا ٌثح

 نيبال راك عم نوييتل وين رشي روستو لترك نع اجر حيرت ذل
 هيلع هللا لص يبنلا نع ءاج ثيح ؛ةضيرفلا هذهل ينمزلا راطإلا عّسو ِهّنَأ اك ؛ىثنأو ركذ

 ال ةعيفر ةلزنم ملاعلا ةلزنم َّنأ مالسإلا َّدع دقو .«دحللا ىلإ دهملا نم ملعلا اوبلطا» هلآو

 ال َنيِذّلاَو وُمَلعَي نيِذّلا يوَتسَي ْلَه ْلُقأ العو لج لاق ؛ملاعلا ريغ ةلزنم اهب ساقت
 َّنأ اهيف ءاجو ؛ملعلا بلاطو ملاعلا ةلزنم يف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو ."”4َوُمّلْعَي

 ءاج امك .لهج دقف «ملع دق هنأ ّنظ اذإف ,ملعلا بلطي ماد ام ًاملاع ىعدُي لازي ال ءرملا

 تدرو امك .ملعلا بلاطل رفغتست اأو ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضت ةكئالملا َّنأ اهيف

 ةاكزو «ةاكز ءيش لكل َّنأ اهيف ءاجو .هميلعتو ملعلا لذب ىلع ثحلا يف ةريثك ثيداحأ

 عوجر بوجو وهو «يئالقع ماع لصأ ىلإ سانلا ميركلا نآرقلا دشرأ دقو .هٌرشن ملعلا

 لاقو «(94َوُمَلَْت الْردك :نإركأألا َلْهَأ اوُنأْساَم# ىلاعت لاق ؛ملاعلا ىلإ لهاجلا

 )١( ةيآلا :لحنلا ةروس ١5.

 559:١. يروجكلل ةيمطافلا صئاصخلا (؟)

 .9 ةيآلا :رمزلا ةروس (")

 .ا/ ةيآلا :ءايبنألا ةروس 457 ةيآلا :لحنلا ةروس (5)



 >كلقلا

 َنِم ينئاَجْدَق ين رزآ هّمعل هباطخ يف مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ نع ةياكح ىلاعت
 .004 ينْمَف فيأَيَْل امملعْلا

 هتناحيرو هتعضب ذيملتلا ناكو .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر وه مّلعملا ناك اذإو

 نانوكيس مّلعتلاو ميلعتلا اذه نأ بير الف «مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس ةمطاف

 ًادحأ َّنأ ملعأ ام» مالسلا هيلع قداصلا مامإلا لوقي .ىلشملا ةيجذومنلا امهتروص يف

 امث لضفأ الو ,مالسلا اهيلع ةمطاف نم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع رثكأ ناك

 يننلا َّنأ لاجملا اذه يف ظحالنو ,«هلآو هيلع هللا لص هللا دبع نب دمحم اهوبأ اهمّلع

 كلذب يه رمأتف .ءاسنلا ماكحأب مالسلا اهيلع ءارهزلا رمأي ناك هلآو هيلع هللا لص

 هبناوج ضعب يف ناك يملإلا باطخلا َّنأ مكو .ملعلا كلذ نهيلإ لقنتو تانمؤملا

 باطخ َّنإف ؛ةيمالسإلا ةّمألل ةآرم هرابتعاب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ ًاهجوم
 ؛تانمؤملا ءاسنلل ةآرم اهفصوب ناك مالسلا اهيلع ةمطافل هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 «ىلاعت هللا لبق نم ًاّيندل اهملع ناك مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ ًانيقي ملعن انف اّلإو

 مالس ًاعيمج مهيلع راهطألا ةمئألاو نينمؤملا ريمأو هللا لوسر نأش كلذ يف اهنأش

 اومَّلع نيذلا مهو «ىلاعت هللا شرعب نيقدحم ًاراونأ ًاعيمج اوناك ثيح «ىلاعت هللا

 دهشت هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ةياورلا َّنأ مك .ليلهتلاو حيبستلا ةكئالملا

 «ملعلا نازيم انأ» قدصملا قداصلا لاق .ملعلا ين اهتلزنمب مالسلا اهيلع ءارهزلل

 ««هدومع يتّنَأ نم ةمئألاو هتقالع ةمطافو :هطويخ نيسحلاو نسحلاو هاتفك ّلعو

 اهبلغ ةجطاتل لاف كيف دف هلا[ نؤسو نأ نشروا اهيولف كفيك

 كيلع بنذ ّلك اهب هللا رّمكي اهنم ةرطق لوأ َّنِإف .كتتحيبذ حبذ يدهشا» :مالّسلا

 )١( ةيآلا :ميرم ةروس "7.

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠



 عي ممل ةسكو | ميم م يمت مس يل - | منحك مر

 8ع 2

 كتيب لهأل اذه !هللا لوسر اي :لاقف نيملسملا ضعب هعمسف .(كيلع ةئيطخ لكو

 ,مهنم ًادحأ رانلا معطُي الأ يترتع يف يندعو هللا َّنإ) :لاق ؟ةماع نيملسملل مأ ةّصاخ

 (7.(«ةماع سانلل اذه

 نق رطب نق و هضرا تسلا و ههلعشللا محب نقلا نأ اةهمس فرظي قيحأ طبقا ذاق

 وأ زنعأ سمح اهيطعي نأ نيب - ةّدش مالسلا هيلع نينمؤملا ّريمأ اهلعب تباصأ نيح اليل
 ملعت مالسلا اهيلع راتختف «مالسلا هيلع ليئربج نِهاّيإ همّلع تاملك سمح اهمّلعي نأ

 ريخ) :اهل مالسلا هيلع لوقيف «ربخلاب هربختو ةجهتبم عئاجلا اهجوز ىلإ عجرتو تاملكلا

 «مّلعتلل عورألا لثملا نابرضي مالسلا امهيلع اهلعبو ءارهزلا َّنِإ !«كماّيأ ريخ كماَيأ

 درفلل يقيقحلا بسكملا نأ نايبب (!؟ملعلا مّلعتب عئاجلا لعفي اذام) لؤاست ىلع ناّدريو

 .ةعوجلا ٌدسو نطبلا ءلمب سيلو «لقعلا ةيمنتو حورلا ةيبرتو ملعلا ملعتب وه ملسملا

 نمض نماثلا لصفلا يف ًائيش اهنع انثدحت دقف ةيمطافلا ميلعتلا ةسردم امأ

 كانه نأ ظحالن نأ قّيشلا نمو .مالسلا اهيلع ةثّدحملا ءارهزلا نع مالكلا
 2 ِء .

 «لاجرلاب ةوسأ ماكحألاو ثيدحلا ملعت ىلع يبنلا نمز يف ءاسنلا نم ةفهل

 لانرلا نأ ىتيفنلا هيلا: ليه لوح ل[ كك ون ءانفتنلا ةرمو نأ: دخن

 نم يئابطابطلا ةمالعلا جتنتسا دقو .ىلاعت هللا هملع ام هيف ّنهملعي آموي نمل

 نلبضص) ىلا لدعءاننعلا لوجو نع ةيكاملا ةزماظيو تيري قتيءاسأ ثنيدخ

 هررق ام فلتخمو نيدلا عئارش ىلإ عجري |ميف هايإ نهميلكتو «(هلآو هيلع هللا

 لكشيدقام لح يف رمألا يلو ةعجارم ءاسنلا ناكمإب ْنَأ .نهقح يف مالسإلا ا
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 .نساحملا نع «04 ح / 78/8 :47 راونألا راحب ؟87 ص :نساحملا )١(



 يم
 و

 0 تلاع ةانيشلا ةرؤش وس ةئل وللا

 اهتريسو مالسلا اهيلع ءارهزلا ميلاعت تناك ثيح «ةبطاق ةعيشلا تلمش لب «تانمؤملا

 مضخ يف ةنيمألا ةكلاسلا قيرطلا اهتعيشو اهيبحم مامأ ريني يذلا رانملا يه ةرطعلا

 اهيلع بنيز ةديسلا بطخ ىلإ ةعيرس ةرظن ْنِإو .اهنتفو اههبش تاملظو ةايحلا تافطعنم
 .مالسلا اهيلع ءارهزلا اهّمأَل ةّذفلا ةيبرتلا راثآ رهظت نأ ةليفك مالسلا

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠

 )١( يئابطبطلا ةمالعلل نازيملا ريسفت رظنا 5: 89.
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 مالسلا اهيلع ةمطافل يوبنلا ميلعتلا

 ءارهزلا هتعضبو هتنبا هملع امم لضفأ ادحأ هّللا لوسر ملعُي مل

 هللا لوسرل ةمزالم تناك ءارهزلا ةمطاف َّنأ مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نم ةداهش

 ًادحأ َّنأو ءاهنم رثكأ هلآو هيلع هللا لص هدنع نكي مل ًادحأ َّنأو «هلآو هيلع هللا لص

 اهيلع ةرهاطلا هتعضب هنم هتملعت امم لضفأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم مّلعتي مل

 حلاصلا دبعلا عم مالسلا هيلع ىسوم مالك ىلإ ةراشإلا لاجملا اذه يف يّدوبو .مالسلا

 يناعملا راربألا انؤ|ملع شقان يتلا :27741ًدْنُر هتْسْلُع اَمِم نَمَلَعُت نأ ىَلَع كْعبنأ ْلَهل

 ةلزنمب هسفن مالسلا هيلع ىسوم لعج دقف «ميلعتلا بادآ يف اهيلع يوطنت يتلا ةريبكلا

 «ملعلاب همّلعمل فرتعا ِهَّنِإ مث هنم مّلعتلا يف هنذأتسا هَّنِإ مث .هنم مّلعتلا ديري نمل (عباتلا)

 اَمم) هميلعت هنم بلط هَّنِإ مث ,ةعزانم ريغ نم عباتلا مّلعتملا لهاجلا ةلزنمب هسفن لعجو

 .داشرإلا هنم بلط هَّنِإ مث ؛ملعي ام لك هميلعت هيلع طرتشي ملو ؛ملعي ام ضعب يأ (ملعي

 20 لماكتلاو دشرلل افداه هملغت توكيل

 ةمزالم) بادآ اهنم مّلعتن اننكل «ّدللا ملعلاب ةملاع مالسلا اهيلع ءارهزلا َنأب انناميإ عمو

 !هنم لضفأ ٌدحأ مّلعتي ملام لسرملا اهيبأ نم تمّلعت اََّنَأو .(هل عضاوتلا)و (جلاعلا

 موي يف مالسلا هيلع هللا دبع يبأ ىلع يبلحلا يلع نب دمحم لخد :لاق ناوفص ىور

 .مويلا اذه لثم يف عنصأ ام لضفأ ينمّلعت :هل لاقف ةعمجلا

 نم هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع رثكأ ناك ًادحأ َّنأ ملعأ ام !دمحم اي) :لاقف

 )١( ةيآلا :فهكلا ةروس 55.

 .771/ ص :يناثلا ديهشلل (ديفتسملاو ديفملا بدأ يف ديرملا ةينم) يف ليصفتلا رظنا (؟)



 كلل

 مث ؛(هلآو هيلع هللا لص هللا دبع نب دمحم اهوبأ اهمّلع امم لضفأ الو «مالسلا اهيلع ةمطاف

 (7.ةعمجلا موي يف عنصي ام مالسلا هيلع همّلع

 تانمؤملا اهب رمأتف ءاسنلا ماكحأب ةمطاف رمأي يبنلا

 كلذب اهل دهش «ءاسنلا ىرت ام ىرت ال ةرهطم ةرهاط مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك دقل

 ءاروح ةمطاف يتنبا َّنإ» هلوق يف هلآو هيلع هللا لص اهوبأ اهل دهشو ءريهطتلا ةيآ يف ةّرعلا ّبر

 بطاخي ناك هللا لوسر َّنأ ةلبقملا ةياورلا نم موهفملاو ."”"ثمطت ملو ضحت م األ ةيمدآ

 لقنت تناك لوسرلا ةعضب َّنأو «ةالصلا ءاضق نود مايصلا ءاضق وه ةأرملا فيلكت َّنأب هتنبا

 .ًايصخش هب ةبطاخت مالسلا اهيلع نوكت نأ نود نم ؛تانمؤملا ىلإ باطخلا كلذ

 ضئاحلا ءاضق نع مالسلا هيلع رفعج ابأ تلأس :لاق ةرارز نع هدانسإب ينيلكلا ىور

 رهش موص يضفقت نأ اهيلعو ةالصلا يضقت نأ اهيلع سيل» :لاق ؟موصلا يضقت مث ةالصلا

 ةمطاف كلذب رمأي [ناك]هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنإ) :لاقو يلع لبقأ مث ؛«ناضمر

 ."”(تانمؤملا كلذب رمأت تناكو «مالسلا اهيلع

 اثيدح اهملعيف اهرمأ ضعب هللا لوسر ىلإ وكشت ةمطاف

 هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ يهو «مامتهالاب ةريدج ةرهاظ ةلبقملا تاياورلا يف ظحالن

 ءانعلا اهيبأل وكشت نأ ىلإ ةرورضلا اهتأجلأ املك ًاعفان ًاديدج الع هتعضب مّلعي ناك هلآو

 نم عونلا اذه حرفتو ّرست مالسلا اهيلع ءارهزلا تناكو ءاهتشيعم يف هاقلت تناك يذلا

 .718-819 ص :يسوطلا خيشلا - دجهتملا حابصم )١(

 .71775ح / ٠١9:17 يدنهلا يقتملل لامعلا زنك ١ هند دادغب خيرات ()

 1١ -1١6. 5 :" ينيلكلا خيشلل يناكلا (9)

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 اهترخآل ًائيش اهمّلعي نأ نيب اهوبأ اهريخي نيح ملعلا راتخت تناك اَّنِإ ثيحب «ةلماعملا

 لماعتن فيك ةديرفلا ةيميلعتلا ةسردملا هذه نم مّلعتن نأ انيلع .اهاينّدل ًائيش اهيطعي وأ

 نوع نمش ق يؤتناناو :ةلئارلا يدلنا نومألا لع اهي ظنبو فابن ةيوتملل | نومألاا ف
 .مّلعتلاو ميلعتلا ٌبحو ملعلا

 ةمطاف تءاج» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع «ةرارز نع هدانسإب ينيلكلا ىور

 هللا لوسر اهاطعأف ءاهرمأ ضعب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ وكشت مالسلا |هيلع

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نَم اهيف اذإف !اهيف ام يمّلعت :لاقو ةسيرك هلآو هيلع هللا لص

 هللاب نمؤي ناك نمو .هفيض مركييلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو .هراج يذؤي الف
 .2"2(تكسيل وأ ًاريخ لقيلف رخآلا مويلاو

 ةرخآلاب ٌتثجو ايندلل ٌتبهذ :مالسلا اهيلع ةمطاف

 هدّوعت مل تقو يف - عوجلا اهب ضمأ دقو - اليل اهيبأ باب مالسلا اهيلع ءارهزلا قرطت

 هتناحيرو هتعضب لاؤس ىلإ عمتسيو «ةّسام ةجاحل تءاج اَّئأ يبنلا ملعيف «هيف هروزت نأ البق

 دقو اهيراجُت وهو يبنلا بيجيف ؛(؟ةكئالملا ماعط ام هللا لوسر ايا اهتجاح نع ينكت يهو

 ةكئالم انسل تبأ اي نحن !؟انماعط ام١ لأست ماركلا ةنبا دوعت مث ؛(ديمحتلا» :اهدارم ملع

 انتقاذأ دق انتباصأ يتلا ةّدشلا َّنِإو .ديمحتلاب اننادبأ يفتكتل - ةكئالملا نم لضفأ انك نإو -

 ٌردت زنعأ سمخ اهيطعُي نأ نيب ءارهزلا هتبيبح يبنلا يخت !«كيلإ انتأحلأ ثيحب عوجلا ةرارم

 تاملك سمح اهملعي نأ نيبو عوجلا ملأ اهينباو اهجوز ىلعو اهيلع ٌدسي ام اهنابلأ نم اهيلع

 هترارمو عوجلا ملأ - تسانت وأ - تسنو هرايتخالا يف ءارهزلا ددرتت و !ليئربج ّنبم ءاج

 0 )١( يفاكلا 1:7-/51.
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 هلق

 اهَّنإ ثيحب «ينافلا ّيويندلا ماعطلا ىلع ددرت الب هتلّضفو يقابلا ّيورخألا باوثلا تراتخاو

 لاقف ؛(ةرخآلاب ٌثئجو ايندلل تبهذ» مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل تلاقو اهتيب ىلإ تداع

 !«كمايأ ربخ ,كمايأ ريخ» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 ةمطاف تتأف «ةدش مالسلا هيلع ًايلع نينمؤملا ريمأ تباصأ :لاق ةلفغ نب ديوس نع

 عمسأ» :لاقف بابلا تقدف ملسو[هلآو] هيلع هللا ىلص هللا لوسر اليل مالسلا اهيلع

 الانف قلعت بالا اذ: هيعنم + «يرظناوب ( موتا نفيا هأ ا تانلإب شيعع تح

 ةمطاف تلاقف ؟«هلثم يف اننيتأت تنك ام تقو يف انتئج دقل» :ملس هلآو هيلع هللا لص

 ام١ :تلاقف ؛(ديمحتلا» :لاقف ؟«اهبر دنع ةكتالملا ماعط ام هللا لوسر اي» :مالسلا اهيلع

 دمحم لآ يف سبتقا ام هديب يسفن يذلاو» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟«انماعط

 هيلع ليئربج نهينمّلع تاملك سمح كملعأ وأ زنعأ سمخب كل رمآ :يراتخا .ران ًارهش

 «نيرخآلاو نيلٌؤألا ٌبر اي» :لاق ؟(تاملكلا سمخلا ام هللا لوسر اي» :تلاق ؟«مالسلا

 (نيمحارلا محرأ ايو ءنيكاسملا محار ايو «نيتملا ةّوقلا اذ ايو ءنيرخآلاو نيلّوألا ريخ ايو

 اي كءارو ام يّمَأو يبأب» (:لاق) مالسلا هيلع يلع (نينمؤملا ريمأ) اهرصبأ الف ءتعجرو

 ,كمايأ ريخ» :مالسلا هيلع يلع لاق ؛(ةرخآلاب تئجو ايندلل ٌتبهذ» :تلاق ؟«ةمطاف

 .“20(كمايأ ريخ

 اهمساب فورعملا حيبستلا مالسلا امهيلع ةمطاف ملعي يبنلا

 اهيبأل أجلت اهارن مالسلا اهيلع ءارهزلا ةايح تاطحم نم ىرخأ ةّطحم يفو

 اباضأ دق تناكو ةرانثلا داقيإو ىحترلا نحطو ءاملا ىقدس لغ اهنيعت اموات هلأ عل

 .ةرلد 547 ص :يدنوارلا نيدلا بطقل ,تاوعدلا )١(

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 اهناسل نكل ءاهادي تلج ثيحبو اهردص نم تكتشا ثيحب ديدش ررض كلذ نم

 يبنلا ءاج مث ؛هباحصأ ضعب مامأ اهيلإ سانلا برقأل اهتجاحب حوبتل اهعواطي مل

 يخ وهام اهجوزو اهمّلعُي نأ نيبو اهنيعُت ًامداخ اهيطعي نأ نيب اهرّيخو اهيلإ

 ةطبغلاو اضرلا اهسفن ألم اهمساب فرغ يذلا حيبستلا اهمّلع الف ؛مدانخلا نم امل
 .«هلوسرو هللا نع ٌتيضر) ًاثالث تلاق ىتح

01 2 

 ةمطاف نعو ينع كثذدحأ الأ» :دعس ينب نم لجرل لاق هنأ مالّسلا هيلع يلع نع

 ىتح ةبرقلاب تقتسا اّمِإَو «هيلإ هلهأ ٌبحأ نم تناكو يدنع تناك اَّنِإ ؟مالّسلا اهيلع

 ءاهبايث ترّبغا ىتح تيبلا تحسكو ءاهادي تلجم ىتح ىحرلاب تنحطو ءاهردص يف رْثأ

 .«ديدش ررض كلذ نم اهءاصأف ءاهايث تنكد ىتح ردقلا تحت رانلا تدقوأو

 تنتأف .لمعلا اذه نم هيف تنأ ام ّرض كيفكي ًامداخ هيتلأسف كابأ ٍتيِنأ ول :اهل تلقف»

 يبنلا ملعف :لاق .تفرصناف تيحتساف ؛ًاثاّدح هدنع تدجوف .هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 عصر ممل ييساكو | ميك م رتل | مصري - | منك مير
 مالسلا :لاقف ءانعافل يف نحنو هلآو هيلع هللا ]ص هللالوسر انيلعادغف» :لاق

 مالسلا :لاق مث .انتكسف .مكيلع مالسلا :لاق مث .انناكمل انييحتساو انتكسف !مكيلع
 نإف ءًاثالث ملي ب ؛كلذ لعفي ناك دقو .فرصني نأ هيلع ّدرن نإ انيشخف .مكيل

 1 م
 .«فرصنا الإو هل نذأ

 :لاقف ءانسوؤر دنع سلج نأ دعي ملف .لخدا ؛هللا لوسر اي مالسلا كيلع و :تلقف»

 ؟(دمحم دنع سمأ كتجاح تناك ام «ةمطاف اي
 كريخأ هللاو انأ :تلقف يسأر تجرخأف :لاق .موقي نأ هبجُت مل نإ تيشخف» :لاق 0 وع



 هلك

 تلجم ىتح ىحرلاب تّرجو ءاهردص ين ترثأ ىتح ةبرقلاب ثقتسا اَّمِإ .هللا لوسر اي
 .اهبايث تنكد ىتح ردقلا تحت ثدقوأو ءاهمايث تريغا ىتح تيبلا ثحسكو ءاهادي

 .لمعلا اذه نم هيف تنأ ام ٌرض كيفكي ًامداخ هيتلأسف كابأ تيتأ ول :اهل تلقف

 «نيثالثو ًاثالث احّبسف [مكمانم امتذخأ اذإ ؟مداخلا نم امكل ريخ وه ام (كمّلعأ الفأ :لاق

 :تلاقف اهسأر مالّسلا اهيلع تجرخأف :لاق .نيثالثو ًاعبرأ ارّبكو «نيثالثو ًاثالث ادمحاو

 .20(تاعفد ثالث - هلآو هيلع هللا لص هلوسرو هللا نع ٌتيضر

 قش «ّمع نباي :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاق» :لاق «مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نع

 للص هللا يبن امهاتأف .معن :اهل لاق .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر مّلكف ءاحرلاو لمعلا ّلع

 ةمطاف تلاقف .امهنيب هيلجر لخدأف ,دحاو فاحل يف ناهئان امهو دغلا نم هلآو هيلع هللا

 .كيلع هللا ءافأ ام مداخب يل ترمأ نإف لمعلا يلع ٌّقش !هللا يبن اي :مالّسلا اهيلع

 ًاثالث يدمحاو «نيثالثو ًاثالث نيحّبست ؟كلذ نم كل ريخ وه ام كمّلعأ الفأ :لاق

 هللا َّنأب كلذو «نازيملا يف فلأو ناسللاب ةئثام كلذف ؛نيثالثو ًاعبرأ يرّبكو «نيثالثو

 .©70«فلأ ةئام ىلإ «"”4 هلاثْسأٌرثشَع ُهَلَف ةَئَسَحْلاِب ءاج “نمل :لوقي
 عو ع

 حيبستلا اذه كرتت ملف اهيبأ نم سردلا اذه مالسلا اهيلع اهيبأ ٌمأ تمّلعت دقل :لوقأ
 4 1 5 1 5 74 و ه6 6 5

 اذه مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوز ملعت (ىك ؛اهمساب فرع ىتح ةفيرشلا اهتايح لاوط

 .”نيفص برح يف ىتح هكرتي ملف حيبستلا

 .عئارشلا للع نع «5 ح / 87 :47 راونألا راحب ؛؟١ ح/757:7 عئارشلا للع )١(

 1١55. ةيآلا :ماعنألا ةروس (؟)

 ١: 8١. لبنح نب دمحأ دئسم ؟١57:1١ دئاوزلا عمجم (")

 ١ : 5 50 / ح١ 5 47١. لامعلا زنك ؛١١ 5ص يربطلا نيدلا بحمل ىبقعلا رئاخذ رظنا (:)

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 ءاخسلاب هتنبا رمأي هللا لوسر

 ىلَعَل كّنإ# دمحم اي» :هل لاق نأ «مالسلا هيلع هيبن هب ىلاعت هللا بطاخ اميف ناك) هنأ
 5 1 2 1و

 ىىلآو هيلع هللا لص يبنلا نع يورو ."'”(قلخلا نسحو ءءاخسلا :لاق ؛"”«ميظَع قلُخ
 و 7 5 1 2 ١

 «قلخلا نسحو ءاخسلا الإ هحلصُي نلو .ىسفنل هيضترأ ٌنيِد اذه» :ىلاعت هللا لاق :لاق هنأ

 ."”(هومتبحص ام اهم هومركأف

 تنب نبا نسحلا نب دمحم نع هدانسإب ةمامإلا لئالد يف ريرج نب دمحم ىور

 ىسوم ينثدح :لاق ءاضرلا ىسوم نب ىلع انثدح :لاق «يبأ ينثدح :لاق «سايلإ
 ِ ع ع

 ةمطاف هّمأ نع «نيسحلا هيبأ نع ؛.هدج نع «دمحم نب رفعج هيبأ نع ءهرفعج نب

 ؛لخبلاو كايإ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يبأ يللاق :تلاق «(مالسلا مهيلع)

 ءايندلا يف اهءاصغأو هرانلا يف ةرجش هَّنإف ءلخبلاو كايإ ,ميرك ين نوكتاال ةهاع هَّنإف

 ىف امناصغأو .ةنجلا ىف ةرجش ءاخسلاو ؛رانلا هلخدأ اماصغأ نم نصغب قلعت نمف

 .(2(ةنجلا هلخدأ امناصغأ نم نصغب قّلعت نمف ءايندلا

 اهيلع ءارهزلا ءاخس نم جذامن رشاعلاو عساتلا نيلصفلا يفاندروأ دقو

 .؛ ةيآلا :ملقلا ةروس )١(

 .45/099ح /7١7ص :يسوطلل يلامألا (؟)

 .هلآو هيلع هللا ىلص هتاملك راصق يف «4 ه ص :ينارحلل ءلوقعلا فحت (")



 دكلقلا

 هل بيجتسا الإ دحأ هب وعدي ال ًءاعد هتنبا يبنلا ميلعت

 نع «يلع نبا نسحلا هدج نع هيبأ نع ءنسحلا نب هللا دبع نع ريرج نب دمحم ىور
 اي» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاق :تلاق مالسلا مهيلع هللا لوسر تنب ةمطاف ِهّمَأ

 الو مس هبحاص يف كيحيالو هل بيجّتسا الإ دحأ هب وعدي ال ًءاعد كملعأ الأ «ةمطاف

 بغري يتلا ءاهلك هجئاوح ىضقُتو «ةوعد هل ٌدرُت الو ءءوسب ناطيش هل ضرعي الو ءرحس

 امو ايندلا نم يلإ ٌبحأ -هللاو - اذه .هبأ اي لجأ :تلق ؟اهلجآو اهلجاع اهيف هللا ىلإ
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 اي .هيلإ هنزحو هثب وكشي نيزح لك محار اي «هللا اي .فوهلم لك عزفمو ءمحرتسم لك

 ةدقوتملا ةكئالملا فاخت نم اي هللا اي .ءاطعإ هعرسأو هنم فورعملا بلُّط نم ريخ اي هللا

 نوحبسي ءكشرع لوح نمو كشرع ةلمح اهب كوعدي يتلا ءامسألاب كلأسأ «هنم رونلاب

 الإ ليفارسإو ليئاكيمو ليئربج اهب كوعدي يتلا ءامسألابو ءكباذع فوخ نم ةقفش اهب

 مه اذإف هقلخ يف ةحيصلاب رمأي نم اي .يبونذ ترتسو «يتبرك يهلإ اي تفشكو ينتبجأ

 يبحُت نأ ءميمر يهو ماظعلا هب يِبحُت يذلا مسالا كلذب كلأسأ «[نورشحي] ةرهاسلاب

 توملا هتيربل قلخو «ءاقبلاب هسفن ّصخ نم اي .ينأش حلصتو ءيردص حرشتو «يبلق

 يذلا مسالاب كلأسأ .ءاشي ام ىلع ضام هرمأو ءرمأ هلوقو «لوق هلعِف نم اي «ةايحلاو

 امالَسيو ادب ينوكح ُراَن اي :تلقو هل تبجتساف رانلا يف يقلأ نيح كليلخ هب كاعد

 تبجتساف نميألا روطلا بناج نم ىسوم هب كاعد يذلا مسالابو «©"”4َميِهاَرْبِإ ىَلَع

 هب ترّخسو دواد ىلع هب تبّتو ءرضلا بويأ نع هب تفشك يذلا مسالابو .هءاعد هل

 هب ٌتبهو يذلا مسالابو .ريطلا قطنم هتمّلعو ءنيطايشلاو هرمأب يرجت حيرلا ناميلسل

 )١( ةيآلا :ءايبنألا ةروس 59.

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 كلكحك

 هب تقلخ يذلا مسالابو .بأ ريغ نم سدقلا حور نم ىسيع تقلخو «ىبحي ايركزل
 نجلا هب تقلخ يذلا مسالابو .نييناحورلا هب تقلخ يذلا مسالابو .يسركلاو شرعلا

 يذلا مسالابو .ءيش نم تدرأ ام عيمجو قلخلا عيمج هب تقلخ يذلا مسالابو :نالاو

 .يجئاوح اهب تيضقو «يلؤس ينتيطعأ امل ءامسألا هذهب كلأسأ .ءيش لك ىلع هب تردق

 ."0(معن معن «ةمطاف اي :كل لاقي ِهّنإف

 دئادشلا عفدل ءاعد اهلعبو ةمطاف ملعي يبنلا

 لاقو ءاعدلا اذه مالسلا |مهيلع ةمطافو ًايلع ملع هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا َّنأ ىور

 ءوضولا انسحأف «ةلاض امكل تّلض وأ ناطلسلا روج (متفخ وأ ةبيصم امكب تلزن نإ امل
 :الوقو ءامسلا ىلإ (مكيديأ اعفراو نيتعكر ايَّلصو

 دمحمل بازحألا مزاه اي هللا اي هللا اي هللا اي ءميلع اي عاطم اي «رئارسلاو بيغلا ملاع اي)

 حون موق صلت اي ةملظلا نم ىسيع يجنُم اي ءىسومل نوعرف دئاك اي «هلآو هيلع هللا لص
 «تاملظلا نم نونلا يذ يجنُم اي ,بويأ رض فشاك اي بوقعي هدبع محاراي ,قرغلا نم

 قلاخ اي ,ريخ لكب ًارمآ اي ءريخ لك ىلع الاد اي ,ريخ لك ىلإ ًايداه اي ,ريخ ّلك لعاف اي
 كلأسأ ,بويغلا مالع تنأو َتملع دق |مهيف كيلإ تبغر هللا تنأ «تاريخلا لهأ اي «ريخلا

 .©«ىلاعت هللا ءاش نإ باجت ةجاحلا الأسا مث (دمحم لآو دمحم ىلع يلصت نأ

 قرألا عفدل ًءاعد مالسلا اهيلع ةمطاف ملعي يبنلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تكش مالسلا اهيلع ةمطاف َّنِإ) :مالسلا هيلع يلع نع

 «ةيراعلا موسجلا يباك ايو «ةعئاجلا نوطبلا عبشم اي) :ةينب اي يلوق :اه لاقف «قرألا هلآو

 .7 5 - 77 ص :(يعيشلا) يربطلا ريرج نب دمحم - ةمامإلا لئالد (1)

 .(356ح / 3317١ :88)راونألا راحب (؟)



 يطل

 نذئأو «ةبراضلا يقورع نكس «ةرهاسلا نويعلا مّونم ايو «ةبراضلا قورعلا نكاس ايو

 ."0(هدجت تناك ام اهنع بهذف ؛مالسلا اهيلع ةمطاف هتلاقف (ًالجاع ًامون ينيعل

 ةكعولا عفرل َءاعد اهيبأ نم ملعتت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف ىلع هلآو هيلع هللا لص يبنلا لخد :تاوعدلا جهم

 لزنف هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع كلذ ٌقشف ءًاكوعوم مالسلا هيلع نسحلا دجوف

 ؟«هدجي ام هنع اهب لجنيف اهب وعدت ةذاعم كملعأ الأ دمحم ايا :لاقف مالسلا هيلع ليئربج

 ّنملاو ,ميدقلا ناطلسلا وذ ءميظعلا يلعلا تنأ الإ هلإ ال مهللا) لق» :لاق ««ىلب» :لاق

 تاوعدلاو .تاماتلا تاملكلا يلو ميظعلا يلعلا تنأ الإ هلإ ال ميركلا هجولاو «ميظعلا

 ىلع هدي عضو مث هلآو هيلع هللا لص يبنلا اعدف ؛«نالفب حبصأ ام لح .تاباجتسملا

 ."7قافأ دق هللا نوعب وه اذإف هتهبج

 جئاوحلا ءاضقل َءاعد اهلعبو ةمطاف ملعي يبنلا

 يلصي» :لاقو مالسلا |مهيلع ةمطافو ًايلع ملع هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنأ يور

 َوُه لقإاو ؛تارم ثالث يسركلا ةيآو باتكلا ةحتاف ةعكر لك يف أرقي ؛نيتعكر امكدحأ

 ىَلَع الا اَذَه اَْيَرْنأْوَل## :هلوق نم ءتارم ثالث رشحلا رخآو «تارم ثالث (ُدَحَل ُهَّللا

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع لصيلو هللا ىلع ٍنّْيلو دّهشتيلف سلج اذإف .هرخآ ىلإ ””4ٍلَبَج
 ٌّقحب كلأسأ نإ ٌمهللا :لوقيف كلذ رثإ ىلع وعدي مث ,تانمؤملاو نينمؤملل ٌعديلو هلآو

 ١78. :0 لئاسولا كردتسم 4711“ :17/ راونألا راحب )١(

 د ص - 04 - سلجم | ةمالعلا - راونألا راحب (؟)

 7١. ةيآلا :رشحلا ةروس ()

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 قح يذ لك قحب كلأسأو «هب تيعُد اذإ ءاعدلا ةباجإ هيف كيلع قحي .كل وه مسا لك

 ."0(اذكو اذك يب لعفت نأ كنود وه ام عيمج ىلع كقحب كلأسأو ءكيلع

 فيضلا ماركإ مالسلا امهيلع ءارهزلا مّلعي هللا لوسر

 هللا دبع بأ نع «ةرارزو «ليمجو «زيزعلا دبع نب قاحسإ نع هدانسإب ينيلكلا ىور

 :اهل لاق نأ مالسلا اهيلع ةمطاف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ِمّلع امت» :لاق مالسلا هيلع

 ."”(هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نَم «ةمطاف اي

 ًافورعم مالسلا |مهيلع يلعو ةمطاف تيب ناك دقلو ؛ءاخسلا عورف نم عرف فيضلا ماركإ

 ماركإ :ةثالث مكايند نم ٌبحأ نِإ) :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع يور دقو ء«فيضلا ماركإب

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع لقُث ا ."”«فيسلاب برضلاو ,فيصلا ين موصلاو .فيضلا
3 

 .(20(فيض انيلإ فضي مل تنأآ عبسلا) :لاق ؟كنزح امت :هل ليقف انوع ىثَر هنأ

 هذه ّنكل ءًامداخ نوكي نأ ةرورضلا وأ فورظلا هتأجلأ رشب وه رادلا يف مداخلا

 .هيمودخم نأش هنأش «ىلاعت هللا ديبع نم ًادبع هنوكو هتّيناسنإ مداخلا نم بلست ال طئارشلا

 جذومنلا - مالسلا اهيلع ءارهزلا مهتعيلط يفو - مالسلا مهيلع تيبلا لهأ دّسج دقلو

 هتنبا يصوي ميركلا لوسرلا ىرنو «نيمدختسملاو مدخلا ةاعارم يف لمكألاو لمجألا

 .094ح / 50 :85 راونألا راحب )١(

 7/65 :5 ينيلكلا خيشلا - يفاكلا ()

 568:١. يروجكلل ةيمطافلا صئاصخلا ()

 5١8:١. ةيمطافلا صئاصخلا (5)



5 0 
 ةدش عم هتّيصوب ءارهزلا تمزتلاف ءاهتمداخ نيبو اهنيب تيبلا يف لمعلا ميسقتب ةبيبحلا

 .اهتشيعم يف اههجاوت تناك يتلا ةاناعملا

 «ريعشلا اهب نحطت ىحر اهماذق «ةسلاج مالّسلا اهيلع ةمطاف تناك :لاق «نالس

 تنب اي :تلقف .يكبي رادلا ةيحان يف مالّسلا هيلع نيسحلاو «لئاس مد ىحرلا دومع ىلعو

 ىلص هللا لوسر يناصوأ» :تلاقف !ةضف هذهو كافك تربد !هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 (7.ثيدحلا - .«اهتمدخ موي سمأ ناكف موي يلو ًاموي اهل ةمدخلا نوكت نأ هلآو هيلع هلا

 ىفوتملا ةلئاع ماعطإب ءارهزلا رمأي يبنلا

 ماعطلا نع مهلغشي مهديقفب باصملا َّنأل «مايأ ةثالث ىفوتملا ةلئاع ماعطإ ةّئسلا نم

 «تيحم دق ةّنسلا هذه َّنأ - فسألا غلاب عم - رصاعملا انعمتجم يف دجن اَّنكل «بارشلاو

 لصحتف «ةيزعتلل نودفي نيذلا نيّزعملل ماعطلا ديقفلا ةلئاع عنصت نأ ةداعلا ترج لب

 !ًانأو ًانزحو ًاّمه مهديزت ةميظع ةقشم كلذ نم مهل

 هللا لوسر رمأ بلاط يبأ نب رفعج لتق امل هَّنأ مالّسلا هيلع قداصلا مامإلا نع يور

 عنصت نأو ءاهءاسنو سيمع تنب ءامسأ يتأت نأ مالّسلا اهيلع ةمطاف هلآو هيلع هللا لص

 . "ثالث ماعط ةبيصملا لهأل عنصُي نأ ةّئسلا كلذب ترجف .مايأ ةثالث ًاماعط مهل

 ىتح هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر جرخف ...:رايطلا رفعج ةصق يف يدقاولا لاقو

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .«هاّمعاو» :لوقت يهو مالّسلا اهيلع ةمطاف هتنبا ىلع لخد

 اوعنصا» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق مث .«ةيكابلا ِكبتلف رفعج لثم ىلع» :هلآو

 )١( حئارجلاو جئارخلا 7: 017٠.

 هيقفلا هرضحي ال نم (؟) ١:١١7 ءاهقفلا ةركذت ؛054 ح/ ١: 04.5و5 ح/

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠



 كك“
34 5 0 ِ 
 ."""(مويلا مهسفنأ نع اولغش دقف ءاماعط رفعج لآل

 ّيبنجألا لجرلا نم لماكلا رتستلا ةمطاف ملعي يبنلا

 يبنجألا لجرلا نم لماكلا رّثستلا يف ًاديدج ًاسرد ءاسنلا مالسلا اهيلع ءارهزلا مّلعت

 ماد ام - هتطساوب ةملسملا ةأرملل حمسي ًارذع ضرملا سيلف ءضرملا لاح يف ىتح

 اندجو دقو .باجحلا ةياعر يف اهتامازتلا ضعب نع لختت نأ - بجتحت نأ اهناكمإب

 هبحاص نع رتتستو اهب بجتحت نأ اهوبأ اهمّلع يتلا ةءابعلاب يفتكت ال ةرهاطلا ءارهزلا

 ىدب رمتخت ًاراخ كلنتمت ال اََّنَأ اهدلاو ىلإ تكش لب ءاهضرم يف اهتدايعل هعم ءاج يذلا

 .اهب ترمتخاف هيلع تناك ةقلخ ةءالم امل ىقلأف

 .ةمطاف دوعن انب قلطنت الأ» :لاق هلآو هيلع هللا ّلص يبنلا َّنأ نيصح نب نارمع نع

 :لاقف «نذأتسا و مّلسف ؛اهياب ىلإ انيهتنا نأ ىلإ انقلطناف :لاق .ىلب :تلق ؟«يكتشت اََِّإف

 لاقف .«ةءابع الإ ّللع ام هللاوف ؟هاتبأ اي كععم نمو «معن» :تلاق ؟(«يعم نمو انأ لخدأ»

 ىلع ام هللاو» :تلاقف .-رتتست فيك اهمّلعف -(اذك اهب ىعنصاو اذك اهب ىعنصا» :امل

 امل تنذأ مث .(اهب يرمتخا» :لاقف «هيلع تناك ةءالم قلخ ذخأف :لاق .«رامخ نم ىسأر

 ."7.ثيدحلا-الخدف
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 ةعمجلا موي ءاعدلا ةباجتسا تقوب هتنبا ربخي يبنلا

 .هب لمعلا كرتت الو هرمأب

 .ل571:7 يدقاولل يزاغملا 0 )١(

 .78 ح / 59 :73/ راونألا راحب ()



 ددكلتلا

 اذه ظحالن - قأتس ىتلاو تّرم ىتلا ثيداحألا يف لاحلا وه امك - ثيدحلا اذه يفو

 . لضف لك ىلإ قباسلا وهو «ريخ لك لعفب ىلوألا وه موصعملا نأ كلذ .هروص ىلجأب مازتلالا

 ةمطاف نع «هئابآ نع «ىلع نب ديز نع هدانسإب ةمامإلا لئالد يف ريرج نب دمحم ىور

 ىف َّنِإ :لوقي هلآو هيلع هللا لص ىبنلا تعمس» :تلاق «هلآو هيلع هللا لص ىبنلا تنب

 :تلاق .هايإ هاطعأ الإ ًاريخ اهيف لجو زع هللا لأسي ملسم لجر اهقفاوي ال ةعاسل ةعمجلا

 :لاق .بورغلل سمشلا نيع ٌفصن ّلدت اذإ :لاق ؟ىه ةعاس ىأ «هللا لوسر اي :تلقف

 نيع فصن َتيأر نإف .حطسلا ىلع دعصا :اهمالغل لوقت مالسلا اهيلع ةمطاف تناكو

 ."”(وعدأ ىتح ىنملعأف بورغلل ىلدت دق سمشلا

 ائيش اهجوز لأست ال نأ ةمطاف رمأي يبنلا

 ناين اهبحوو لاس لق ةايعريسو مكانا اهزلع ءارشرلا كينب موتا نياك قيم

 دقل !؟هتقاط قوف هفلكتو اهجوز ىلع لقتُت ال نَم انئاسن نم مك لب ؟تيبلا هيلإ جاتحي اهب اهل

 ترثآ الإ ًائيش كلم ال ًاثالث تيقبف ءًائيش اهجوز لأست ال نأ ةبيبحلا هتتبا هللا لوسر ىصوأ

 .تدفن دق مهتنوؤم نأ اهجوز ملعت نأ نود عوجلا لامتحاو ربصب تلمحتو هب اهجوز هب

 اهيلع ةمطاف ّنِإ) :لاق مالسلا هيلع رقابلا رفعج بأ نع هريسفت يف ىثاّيعلا ىور

 .«ماعطلاب ء يجي نأو .بطحلا لقن :بابلا فلخ ناك ام مالسلا هيلع ٌّنِلع

 «؟غىش كدنع له !ةمطاف اي» :ًاموي اهل لاقف

 .(هب كترثآ ء يش لإ ثالث ذنم اندنع ناك ام ؛كّقح مّظع يذّلاو» :تلاق

 ./7” ص :(يعيشلا) يربطلا ريرج نب دمحم - ةمامإلا لئالد 0

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 كك

 ؟«ينتربخأ الفأ» :لاق

 نبا يلأست ال :لاقف ءائيش كلأسأ نأ ناهم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك» :تلاق

 دروم هنم انعطتقا دقو ؛''”ثيدحلا - ؛هيلأست الف آلإو ًاوفع ءيشب كءاج نإ ًائيش كّمع

 .رخآ عضوم يف همامتب هانلقن دقو «ةجاحلا

 هدقف ةبيصم دنع عزجلا مدعب ءارهزلا يصوي يبنلا

 هيلع هللا لص هللا لوسر اهركذ يتلا ريخلا لاصخ ةلمج نم ةبيصملا دنع ربصلا

 هلل عوشخلاو عوضخلل عماجلا هئاعد يف مالسلا هيلع قداصلا مامإلا دجنو «'"'هلآو

 ءازربهولا نأ دنت 11 :ةييضلا نفع ربما ادد قأ وزع هللا لأي نات

 نع هدانسإب ينيلكلا ىور ؛هلآو هيلع هللا لص اهيبأ ةيصوب مزتلت مالسلا اهيلع

 لوقلاب مكيلاهأ اورُم :مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق» :مالّسلا هيلع هللا دبع يبأ

 ,مشاه تانب اهتدعسأ اهوبأ ضبق امل مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنإف .مكاتوم دنع نسحلا

 .'”(ءاعدلاب نكيلعو .دادعتلا نكرتا :تلاقف

 :ةيآلا هذه يف لوقي مالّسلا هيلع رفعج ابأ تعمس :لاق «مادقملا بأ نب ورمع نعو

 ةمطافل لاق هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنِإ) :لاق .*”ٍبِفوُرْعَم يِف كئيِصْعَي الو#

 ليولاب يدانت الو ءًارعّش لع يخرت الو ًاهجو ِّلع يشمخت الف ثم انأ اذإ :مالّسلا اهيلع

 ."8حر/ 3١ :57و 5 حر/ 198١و ١5:/191 راونألا راحب ؛1١/١ ١: يشايعلا ريسفت )١(

 ا :؟ يطويسلل ريغصلا عماجلا :رظنا (؟)

 .717/8ص :يشرقلا فيرش رقاب خيشلا عمج ةيقداصلا ةفيحصلا :رظنا (")

 .718 1:7" يفاكلا (5)

 ١١7. ةيآلا :ةنحتمملا ةروس (0)



 لحال

 الوإ# :«هباتك يف لجو زع هللا لاق يذلا فورعملا اذه» :لاق مث .«ةحئان لع يميقت الو

 ."174ٍبفوُرْعَم يِف كئيِصْعَي

 ىلع ةضيّبلا رطفتت (ىك نمؤملا رطفتل «ءالبلا لبق قلُخ ربصلا َّنأ الول» ِهَّنأ درو دقو

 َّنأل ,نمؤمب سيل رباصلا ريغو «رباصلا وه نمؤملا نأ ىلإ ءاميإ ثيدحلا ينو .«افصلا
 نع سفنلا عنمب ربصلا ققحتيو «نايإلا بهذ ربصلا بهذ اذإف «نايإلا سأر ربصلا
 ."'ةياكشلا نم ناسللا عنمو «بارطضالا نم نطابلا عنمو ؛هوركملا دورو دنع عزجلا

 !برلل ىضرأو بلقلل ىيحأ اهنإف (هبأ اي) يلوق

 هللا لوسر نوداني اوناكف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةباحصلا ضعب لقثأ

 نود نم همساب يبنلا ةادانم نع يهنلاب يحولا لزنف «ةلاسرلا ركذ نود نم همساب

 ةادانم نع ةروكذملا ةيآلا لوزن دعب تعنتما مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ ظحالنو .ميظعت

 لهأ مدان تلون نإ ةنكلا نأ ةلآو هيلع للا نانغ اهيرعتات: ع( وسو انزخم ذل[ اهنأ

 يضرُي اممو ءرورسلا هيف ثعبيو هبلق ييحي ام ل هل اهتادانم َّنأو «ةظلغلاو ءافجلا

 .ليلجلا ٌبرلا

 اهيلع ةمطاف تلاق» :مالّسلا هيلع قداصلا نع هباتك يف يخركلا دمحم وبأ يضاقلا

 تبهر :"”4أضْعَبْركحِِضْخَب اعدك كحد لوُئرلا ءاعْداوُلَعَجَ الا تلزن امل :مالّسلا

 ينع ضرعأف .هللا لوسر اي :لوقأ تنكف ةبأ اي :لوقأ نأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 .رابخألا يناعم نع 2١١ ح / 1/7 :1/4 راونألا راحب ؛1 9١ ص :رابخألا يناعم )١(

 .784 :4 يناردنزالل يفاكلا لوصأ حرش (5)

 .507 ةيآلا :رونلا ةروس ()

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 :لاقف لع لبقأ مث .ًاثالث وأ نيتنثا وأ ةرم

 تلزن اَّنإ ءكنم انأو ينم تنأ ؛كلسن يف الو كلهأ يف الو كيف لزنت مل اَّنِإ .ةمطاف اي

 ىيحأ اهنإف ةبأ ايا: وق .ريكلاو خذبلا باحصأ «شيرف نم ةظلغلاو ءافح ا لهأ يف

 ."'(برلل ىضرأو بلقلل

 ءايشأ ةعبرأ لمع دعب الإ مونلا مدعب ءارهزلا رمأي يبنلا

 ًادهج بّلطتت ال يتلا لامعألا نم ًاريثك كانه ّنأ دجن كلذلو ءرسّيلا نيد مالسإلا

 ثيدحلا يف مالسلا اهيلع ءارهزلا تلقن دقو .باوثلاو رجآلا ميظع لاني اهلعاف لعجت

 ةريسي لامعأ ىلع مهتّلدف «هلآو هيلع هللا لص لسرملا اهوبأ هايإ اهّملع ام لايجألا ىلإ يلاتلا

 .ًاريبك ًاباوث اهببسب نوزرحي «مونلا ىلإ اودلخي نأ لبق اهنولعفي
 هيلع هللا لص هللا لوسر ّلع لخد» :تلاق اََّنَأ ,مالّسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف نع

 ٍتمتخ :ةعبرأ ٍتلمع دقو الإ يمانت ال «ةمطاف اي :لاقف ؛مونلل يشارف تشرتفا دقو هلآو

 .ترمتعاو تججحو ,كسفن نع نينمؤملا تيضرأو «كءاعفش ءايبنألا تلعجو ءنآرقلا

 .ةالصلا ين ذخأو اذه لاق

 اذه ين اهيلع ردقأ ال ةعبرأب ترمأ !هللا لوسر اي :تلق .هتالص ّمتأ ىتح تربصف

 تارم ثالث 4ُدَحَأ ُّللا َوُه لق ِتأرق اذإ :لاقو هلآو هيلع هللا لص مسبتف .لاحلا

 اذإو «ةمايقلا موي كءاعفش اّنك لبق ءايبنألا ىلعو ّلع ِتيَلص اذإو «نآرقلا تمتخ ِكّنأكف

 هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس) تلق اذإو ؛كنع مهّلك اوضر نينمؤملل ٍترفغتسا

 ."”(ترمتعاو تججح دقف (ربكأ هللاو

 .بقانملا نع ؛329 ح /77 : 57 راونألا راحب ؛7١٠ : بوشآ رهش نبال بلاط يبأ لآ بقانم )١(

 7١. ص :راكذألا ةصالخ (؟)



 >> ظللا

 ءاسنلا رارش باذع نع اهابأ لأست مالسلا اهيلع ةمطاف

 هَ

 اهيلع ءارهزلا هتعضب ىلع ّصق هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةياورلا يف ءاج

 ريمأ هيلع لخد ثيح ههتّمأ نم ءاسن باذع نم ءامسلا ىلإ هئارسإ ةليل دهاش ام مالسلا

 هلأسف «ًاديدش ًءاكب يكبي هادجوف -قودصلا يوري امك - مالسلا امهيلع ةمطافو نينمؤملا

 اخ كتم اوتيل فاذع قادما نيا ةطاجتالا ريعان هك ع نسل نرمآ

 (هلآو هيلع هللا تاولص اهدهاش يتلا باذعلا روص ّصق مث) ٌنيباذع ةدش نم ىأر

 ىتح نهتريسو نهلمع ناك ام ينريخأ ينيع ةرقو يبيبح» :مالسلا اهيلع ةمطاف تلاقف

 يطغت ال تناك اََِّإَف اهرعشب ةقلعملا امأ يتنب اي» :لاقف ؟«باذعلا اذه نهيلع هللا عضو

 اهيدثب ةقلعملا امأو ءاهجوز يذؤت تناك اََّمإَف اهناسلب ةقلعملا امأو ءلاجرلا نم اهرعش

 ريغب اهتيب نم جرخت تناك اَّمإف اهيلجرب ةقلعملا امأو ءاهجوز شارف نم عنتمت تناك اَّمِإف

 يتلا امأو «سانلل اهندب نيزت تناك اَّمِإَف اهدسج محل لكأت تناك يتلا امأو ءاهجوز نذإ

 ةرذق ءوضولا ةرذق تناك اَّمِإف براقعلاو تايحلا اهيلع طلسو اهيلجر ىلإ اهادي تّدش

 ةالصلاب نيهتست تناكو .فظنتت الو ءضيحلاو ةبانجلا نم لستغت ال تناكو .بايثلا

 را ا ا

 اههجو قرحت تناك يتلا امأو ءلاجرلا ىلع اهسفن ضرعت اهَّمإف ضيراقملاب اهمحل ضرقت

 اهندبو ريزنخ سأر اهسأر ناك يتلا امأو «ةداوق تناك اَمِإَف اهءاعمأ لكأت يهو اهندبو

 يف لخدت رانلاو بلكلا ةروص ىلع تناك يتلا امأو «ةباذك ةماّ_ن تناك اََّنِإَف رامحلا ندب

 ةأرمال ليو :مالسلا هيلع لاق مث .ةدساح ةحاون ةنيق تناك انف اهيف نم جرختو اهربد

 ."”(اهجوز اهنع يضر ةأرمال ىبوطو ءاهجوز تبضغأ

 )١( اضرلا رابخأ نويع ١17:7 « ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛هللا لوسر نهآر ام ىلع ءاسنلا لاوحأ يف 8/: 104-91١.

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 ملعلا نازيم ةقالع مالسلا اهيلع ءارهزلا ةيمطافلا ميلعتلا ةسردم

 «ملعلا ةنيدم لسرملا اهيبأ عم (ملعلا نازيم) نيوكت يف مالسلا اهيلع ءارهزلا تكرتشا

 ةمئآلاو «مالسلا امهيلع نينسحلا اهينباو «ملعلا ةنيدم باب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهلعبو

 لاق نيذلا ملعلا يف نوخسارلا مه ءالؤهو ءهلآو هيلع هللا لص دمحم ةّمأ نم نيرهاطلا

 ريمأ مالك يف ءاجو .ملعلا يِف "سوُحِساَرلاَو ُدّللا الإ هوت ملي امو مهنع ىلاعت هللا

 اننود ملعلا يف نوخساّرلا مّنأ اومعز نيذّلا نيأ» :ةغالبلا جبن يف مالسلا هيلع نينمؤملا

 ."”(مهجرخأو انلخدأو .مهمرحو اناطعأو ءمهعضوو هللا انعفر نأ ءانيلع ًايغبو ًابذك

 مهيلع تيبلا لهأل نيبحملا لامعأ هيف نزوي ملعلا نازيم َّنأ نييلاتلا نيثيدحلا يف درو دقو

 لامعأ هيف نزوي امك ةّيدبألا ةداعسلاو برقلا تاجرد ىمسأ كلذ ءازج نولانيف «مالسلا

 نع درطلاو دعُبلا تاكرد ىندأ كلذ ءازج نولانيف «مالسلا مهيلع تيبلا لهأل نيضغبملا

 .ّيدبألا مهباذع يف منهج رعق يف نولفاستيو «ىلاعت هللا ةمحر

 نازيم انأ» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ءسابع نبا نع يمزراوخلا جرخأ

 ؛هدومع ييتَّمأ نم ةمئألاو «هتقالع ةمطافو .هطويخ نيسحلاو نسحلاو هاتفك ّلعو ملعلا

 ."”(انل نيضغبملاو انل نيّبحملا لامعأ هيف نزوي

 هدج نع هيبأ نع قداصلا نع راونألا حابصم يف يموطلا خيشلا نع يسلجملا جرخأو

 هاتفك يلعو «ملعلا نازيم انأ :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق» :لاق مالسلا مهيلع

 نيضغبملاو نيبحملا نونزي مهدعب نم ةمئآلاو «هتقالع ةمطافو «هلابح نيسحلاو نسحلاو

 ."”«نينعاللا ةنعلو هللا ةنعل مهيلع نيذلا نيبصانلا

 .تيبلا لآ فصو مث «ءايبنألا ةثعب يف مالسلا هيلع هل ةبطخ نم «71/ :7 ةدبع دمحم حرش «ةغالبلا جبن )١(

 .517/4ح / 757 :7 ةدوملا عيباني ١: 4١١17 مالسلا هيلع نيسحلا لتقم (1)

 7١. 5:77 راونألا راحب (")



 هلا

 ديجمتلاو ليلهتلاو سيدقتلاو حيبستلا ةكئالملا ملعت ةمطاف

 قلخي نأ لبق «مالسلا مهيلع نيرهاطلا هتيب لهأو دّمحم رون ىلاعت هللا قلخ ام لّوأ

 الو ءاّوح الو مدآ هللا قلخ ام مالسلا مهيلع مهالولو .ةكتالملاو نيضرألاو تاواهسلا

 ًارون تيبلا لهأ حاورأ ةكئالملا تدهاش املف .ضرألا الو ءامسلا الو رانلا الو ةّنجلا

 هللا ّنأو ءنوقولخت مُهَّنأ ةكئالملا ملعتل هتيب ٌلهأو يبنلا حّبسف ,مهرمأ اومظعتسا ًادحاو

 تهّزنو مالسلا مهيلع هتيب لهأو يبنلا حيبستب ةكئالملا تحّبسف «مهتافص نع هّزنم ىلاعت

 .مالسلا مهيلع هتيب لهأو يبنلا تافص نع

 مهيلع اولّله ؛مالسلا مهيلع هتيب لهأو يبنلا نأش مظعأ ةكئالملا دهاش الف

 ديبع مالسلا مهيلع هتيب لهأو يبنلا نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةكئالملا ملعتل مالسلا

 (ًملف «(هللا الإ هلإ ال) ةكئالملا تلاقف ؛هنودوأ هللا عم دبعُت نأ بجي ةههآب اوسيلو

 َّنأ ةكئالملا ملعتل اورّبك «مالسلا مهيلع هتيب لهأو يبنلا لحم ربكأ ةكئالملا تدهاش

 يبنلل هللا هلعج ام ةكئالملا تدهاش (ملف هب اّلِإ لحملا ميظع لاني نأ نم ربكأ هللا

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال) اولاق «ةوقلاو زعلا نم مالسلا مهيلع هتيب لهأو

 ."0هللاب الإ ةوق الو لوح ال نأ ةكتالملا ملعتل «(ميظعلا

 هيولاخ نبال (لآلا) باتك نع (قيرطلا ءاوس ىلإ قيقحتلا جهنم) باتك فلؤم جرخأ

 رونلا كلذ رصعف .دحاو رون نم نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ًايلع قلخو ينقلخ لجو

 اندجمو ءاولّلهف انلّذهو ءاوسدقف انسدقو ءاوحبسف انحبسف ءانتعيش هنم جرخف ةرصع

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠

 0 -ثكمف «ةكئالملا قلخو ضرألاو تاواهسلا هللا قلخ مث .اودخوف اندخوو ءاودجمف

 )١( لوألا يسلجملل «هيقفلا هرضحي ال نم حرش يف نيقتملا ةضور :رظنا 0: 400.
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 تحّبسف انتعيش تحّبسف انحّبسف ؛ًاسيدقت الو ًاحيبست فرعت ال ماع ةئام ةكئالملا

 زع هللا ىلع قيقحو ءانريغ دّحوم ال ثيح نودخحوملا نحنف ؛يقاوبلا ين اذكو «ةكئالملا

 انافطصا هللا َّنِإ ءنييلع ىلعأ ىف انتعيشو انفلزُي نأ انتعيش ٌصتخاو انّصتخا امك لجو

 نأ لبق نم انتعيشلو انل رفغف .هانبجأف اناعدف ًاماسجأ نوكن نأ لبق نم انتعيش ىفطصاو

 ."0(لجو زع هللا هاوي ف

 لوسر عم اسولج انك :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ةعيشلا لئاضف يف قودصلا ىورو

 زع هللا لوق نع ينربخأ هللا لوسر اي :لاقف لجر هيلإ لبقأ ذإ هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 نيذلا هللا لوسر اي مه نمف "”4َنيِلاَعْلا نِم تنك ْمأ تربكحتا# سيلبإل لجو

 نسحلاو ةمطافو يلعو انأ» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ةكئالملا نم ىلعأ مه

 زع هللا قلخ نأ لبق انحيبستب ةكئالملا حبستو هللا حبسن شرعلا قدارس يف انك ,نيسحلاو

 انرمأي ملو هل اودجسي نأ ةكئالملا رمأ مدآ لجو زع هللا قلخ |ملف ماع يفلأب مدآ لجو

 كرابت هللا لاقف ءدجسي نأ ىبأ ِهّنإف سيلبإ الإ نوعمجأ مهلك ةكئالملا تدجسف .دوجسلاب

 مهؤامسأ بوتكملا سمخلا ءالؤه نم يأ 4َنيِلاَعلا نم تنك ْمأ ترَبكحَتسأ# ىلاعتو

 .""ربخلا .«شرعلا قدارس يف

 ةلزانلاو مغلاو مهملاو ةجاحلا 4 ًءاعد مالسلا امهيلع نيسحلا ملعت ءارهزلا

 ليئربج همّلع ًءاعد مالسلا هيلع نيسحلا اهنيع ةّرق مالسلا اهيلع ءارهزلا تمّلع

 رمألا دنع هب ىعدُي ءاعد وهو ءافزنأ ذآ [ اهجلقو .هلآو هيلع هللا لص اهيبأل خيمألا

 1121-1177 13717 يسلجمل | ةمالعلا - راونألا راحب )١(

 . 76 ةيآلا :ص ةروس (؟)

 57:1١ ١. راونألا راحب (")



 قيمت

 أجلي دبعلا ْنأل «ةنيصحلا تنجو نمؤملا حالس وه - درو اك - ءاعدلاو .حدافلا ميظعلا

 .هب نيعتسيو هتوقب زرتحيو نيضرألاو تاوامسلا رابج ىلإ هتاعدب

 ءاعدلا اذه لقني نأ رثآ مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا َّنأ يلاتلا ثيدحلا يف ظحالنو

 دقف «ةفيرشلا هتايح تاظحل رخآ يف مالسلا هيلع نيدباعلا نيز مامإلا هّيصو ىلإ نيمثلا

 رخل ةاهلا نأ طفدالانوب اقر والا ديس لإ قنا كيس ناحل ويقال [دجلف

 هللا باتك نآرقلاو هلآو هيلع هللا لص دّمحم ٌّقحب نيتّرم ىلاعت هللا ىلع مسقلاب ءىدتبي

 نم بلطلا نّمضتي ِهَّنأو «دّمح هلآو دّمحم ىلع ةالصلاب متخيو هيلع هلزنأ يذلا لزنملا

 «ّمغلا ٍجّرفمو ءبركلا سفنمو «رئامضلاب ملاعلاو ,جئاوحلا ىلع رداقلا هرابتعاب «ىلاعت هللا
 و

 جاتحي الف «نيملاعلل هزونو هلضف ناب يذلا ءريغصلا لفطلا قزارو «ريبكلا خيشلا محارو

 هيلع لد ةلالؤو نسف ةانثلا

 هردص ىلإ مالسلا هيلع يدلاو ينّمض١ :لاق مالسلا هيلع نيدباعلا نيز مامإلا نعو

 مالسلا اهيلع ةمطاف هينتمّلع ًءاعد ينع ظفحا ينب اي :لوقي وهو ىلغت ءامدلاو لتق موي

 مغلاو مهملاو ةجاحلا يف مالسلا هيلع ليئربج هملعو .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهملعو

 هط قحبو ميكحلا نآرقلاو سي قحبب ٌعدا :لاق «حدافلا ميظعلا رمألاو تلزن اذإ ةلزانلاو

 سّفنم اي «ريمضلا يف ام ملعي نم اي «نيلئاسلا جئاوح ىلع ردقي نَم اي ءميظعلا نآرقلاو

 اي ءريغصلا لفطلا قزار اي ريبكلا خيشلا محار اي نيمومغملا نع جّرفم اي «نيبوركملا نع

 .")(اذكو اذك يب لعفاو دمحم لآو دمحم ىلع لص .ريسفتلا ىلإ جاتحي ال نم

 )١( ص :يدنوارلا نيدلا بطق - تاوعدلا 5 0 - 00.

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 ىمحلا عفدت ءاعد ناملس ملعت ءارهزلا

 هذه هنع هللا يضر يدمحملا ناملس تمّلع مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف َّنَأ يورو

 مسب «رونلا هللا مسب) :يهو ىمحلا هّسمت مل اهب ءاعدلا ىلع بظاو نم :تلاقو تايلكلا

 رونلا قلاخ هللا مساب ,رومألا رّيدم وه يذلا هللا مسب ءرون ىلع رون هللا مسب ءرونلا رون هللا

 ردقب) روطسم باتك يف ,روطلا ىلع رونلا لزنأو .رونلا قلخ يذلا هلل دمحلاو .رونلا نم

 ءاّرسلا ىلعو ,روهشم رخفلابو ءروكذم زعلاب وه يذلا هلل دمحلا ,روبحم يبن ىلع (رودقم

 نيكرابملا نيمايملا نيرهاطلا هلآو دمحم هقلخ ريخ انديس ىلع هللا لصو .روكشم ءاّرضلاو

 .27«(ًاريثك ًامئاد ًايلست ملسو راهطألا

0 

 هنع هللا يضر نالس نع «نابأ نبا نع هدانسإب يعيشلا ريرج نب دمحم ىورو

 .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةافو دعب موي تاذ يلزنم نم ًاجراخ تنك :لاق

 «ناملس اي ًابحرم» :لاقف «مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ينيقل ذإ

 ةفحتب تفحتأ دق اَّنإو ,ةقاتشم كيلإ اَئِإف هللا لوسر تنب ةمطاف لزنم ىلإ رص
 «بابلا تقرطف اهيلإ تيضمف :نالس لاق .«اهنم كفحتت نأ ديرت ,ةنجلا نم

 اهيلع :ةرجحلا نحص يف ةسلاج يه اذإف .تلخدف لوخدلاب يل تنذأف تنذأتساف

 نحص يف ةسلاج سمألاب تنك» :تلاقف .تسلجف !«سلجا» :تلاق «ةءابع ةعطق

 ذإ ءيديب ةرجحلا باب تددر تنكو «هبدنأو هيكبأ ؛يبنلا ىلع مغلا ةديدش «ةرجحلا

 تمقف ءنههوجو ةراضنك الو ,نهنسحك رأ مل راوج ثالث يلع لخدو بابلا حتفنا

 نمال :نلقف ؟ةنيدملا نم وأ ةكم نم .نتنأ نيأ نم :تلقو «نبنأشل ةركنم نهيلإ

 3 8١ص :يدنوارلا نيدلا بطق - تاوعدلا ()



 هظللا

 كئرقي «نيملاعلا بر كيلإ انثعب ؛مالسلا راد نم نحن «ةنيدملا لهأ نم الو ةكم لهأ

 اَمأ نظأ يتلل تلقو نهمامأ تسلجف :ةمطاف تلاق .دمحم كيبأب كيزعيو مالسلا

 لجو زع هللا َّنَأل :تلاق ؟ةرذ تيِّمُّس ملو :تلق .ةرذ :تلاق ؟كمسا ام :نهربكأ

 ملو :تلقف .ةدادقم :تلاق ؟كمسا ام :ىرخألل :تلقو .يرافغلا رذ يبأل ينقلخ

 ؟كمسا ام :ةثلاثلل تلقو .دادقملل ينقلخ لجو زع هلا َّنَأل :تلاق ؟ةدادقم تيّمس

 :نالسل يقلخ لدووع هللا َنأل :هدلاق# نيل تيس مو :فلق: لب :كلاق

 بطر نم ًاقبط لإ تجرخأف .اهنم كل ٌتأبخ دقو «ةنجلا نم ةيده يلإ نيدهأ دقو
 تلاقو .,تابطر سمح يلإ تعفدف .كسملا نم ةحئار ىكذأو «جلثلا نم دربأ ضيبأ

 تررم ام هللاوف «لزنملا ديرأ تلبقأو تجرخف .«كراطفإ دنع اذه نالس اي لك :يل

 تقر ةناكلف هنرلا ثحأ حا قس ا فاس ليك اوتاقدلا نانا نهال

 تركب تحبصأ اذإ ىتح ًايجعالو ىون نمل دجأ ملف ءنهيلع ترطفأ راطفإلا

 نوكي نيأ نم :ناملس اي» تلاقو ؛«ةكحاض تمسبتف ءاهتربخأف ةمطاف لزنم ىلإ

 .«يبنلا اهينمّلع ناك تاوعدب هشرع تحت يلهقلخ لجو زع وه امّنإو ؟ىوناه

 كنع وهو هللا ىقلت نأ ٌتببحأ نإ» :تلاقف «تاوعدلا كلت ينيملع «يتبيبح :تلقف

 لوقي يذلا هللا مسب ءرونلا هللا مسب):وهو .ءاعدلا اذه ىلع بظاوف ءنابضغربغ

 هللا مسب ,رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي يذلا هللا مسب .نوكيف نك ءيشلل

 يذلا هللا مسب ءروكذم فورعملاب وه يذلا هللا مسب رونلا نم رونلا قلخ يذلا

 .""((روبحم يبن ىلع ءروطسم باتك يف ءرودقم ردقب ءروطلا ىلع رونلا لزنأ

 )١( ص :(يعيشلا) يربطلا ريرج نب دمحم - ةمامإلا لئالد ٠١1 -8/1١.
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 رادلا مث راجلا :اهدلو يصوت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ثيدحلا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يورو «راجلا ةياعرب ىللاعت هللا ىصوأ

 ءاعدلا يف نئّسلا نمو .«هثرويس هَّنأ ٌتننظ ىتح ءراجلاب ينيصوي ليربج لاز ام» روهشملا

 هئاعد ىلع نّمؤتس ةكئالملا َّنإف .هسفن لبق نينمؤملا هناوخإل بيغلا رهظب نمؤملا وعدي نأ
 اهناريجل ءاعدلاب مالسلا اهيلع ءارهزلا تمزتلا دقو .هناوخإل اعد ام فاعضأب هل وعدتو

 .ءاعدلا يف اهسفن ىلع مهرثؤتو تانمؤملاو نينمؤملا نم

 مالّسلا اهيلع ةمطاف 9 تيأر» :لاق ءمالّسلا اهيلع بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا

 اهتعمسو ؛حبصلا دومع حضتا ىتح ةدجاس ةعكار لزت ملف ءاهتعمج ةليل اهبارحم يف تماق

 تلقف .ءيشب اهسفنل وعدت الو مهل ءاعدلا رثكُتو مهيّمستو تانمؤملاو نينمؤملل وعدت

 .""(رادلا مث راجلا ءّينب اي :تلاقف ؟كريغل نيعدت امك كسفنل نيعدت ل مل !هاّمأ اي :اهل

 مالسلا اهيلع ءاسنلا ةديس فيرعت بسح ةعيشلا

 اذه بلغ دقو ."”ةعواطملاو ةعباتملا يهو «ةعياشملا نم ٌقتشم (ةعيشلا) حلطصم

 هللا لوسر رصع ذنم هريغ ىلع همدقو هعباتو مالسلا هيلع ًايلع عياش نم ّلك ىلع مسالا

 هون ثيح «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر وه (ةعيشلا) ركذ نم لّوأو .هلآو هيلع هللا لص

 هيلع لعل هلآو هيلع هللا لص هلوق يف | «نيقيرفلا بتك اهتلقانت ةريثك ثيداحأ يف مهب

 كّودع َّنِ .مكهوجو ةضيبُم نيّيورم ءاور ضوحلا ىلع نودرت كتعيشو تنأ» :مالسلا

 ."”«نيحمقم ءامرظ ضوحلا ىلع نودري
 )١( عئارشلا للع ١:  187ح/ ١.

 ) )0ريثألا نبال «رثألا بيرغ يف ةياهنلا 7:  07١.(عيش) ةدام

 )( يناربطلل ريبكلا مجعملا ١: يمئيهلل دئاوزلا عمجم ؛45/8/719 9: 17١ .



 الطظ 

 نأ اهبكتري يتلا بونذلا نم يشخ ةعيشلا نم لجر نع يللاتلا ثيدحلا ثدحتيو

 هيلع ءهزلا اهدتسوم نوح نا ها رمال ايفان( نينك) هناك نضع معا لق ووكت

 باكترا َّنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا نع هتربخأف ءال مأ مهتعيش نم ناك اذإ اع مالسلا

 ةاداعمو مهتالاومو تيبلا لهأ ةّبحم ّنكل ءًايعيش هنوك دودح نع ءرملا دعبُي بونذلا

 ريهطتلا لالخ نم هبونذ ةبيرض عفدي نأ هيلع ّنكل ؛منهج ران نم ءرملا مصعت مهئادعأ

 ف ةزاعلا قلت, مح يورخأالا تراسل با: ا3رئازا ايلا ) :نوفدلروياذعلاب
 مهيلع تيبلا لهأ هيلاوم هذقنتسي ىتح ءاهبكترا دق يتلا بونذلا عون بسحو «بونذلا

 .مهتعافشب باذعلا كلذ نم مالسلا

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ثنب ةمطاف ىلإ يبهذا :هتأرمال لاق ًالجر َّنأ يور

 تنك نإ) :هل يلوق :تلاقف اهتلأسف ؟مكتعيش نم تسل مأ مكتعيش نم نأ ينع اهيلأساف

 هتربخأف تعجرف الف اّلإو انتعيش نم تنأف .هنع كانرجز امع يهتنتو كانرمأ اب لمعت
 نم سبل نم نإفا ءزانلا ف هلام اذ[ انأق ءاياطخاو:يوثذلا نم كاشي ومو ليواي لاق
 :ةمطاف تلاقف ءاهجوز لاق ام ةمطافل تلاقف ةأرملا تعجرف .رانلا يف دلاخ وهف مهتعيش

 يداعمو انئايلوأ يلاومو انيبحم لكو «ةنجلا لهأ رايخ نم انتعيش ءاذكه سيل» :هل يلوق

 رئاس يف انيهاونو انرماوأ اوفلاخ اذإ انتعيش نم اوسيل انل هناسلو هبلقب مّلسملاو انئادعأ

 ين وأ ايازرلاو ايالبلاب مهبونذ نم نورهطي ام دعب نكلو «ةنجلا ين كلذ عم مهو .تاقبوملا

 مهذقنتسن نأ ىلإ ءاهباذعب منهج نم ىلعألا قبطلا ين وأ اهدئادش عاونأب ةمايقلا تاصرع

 .'"«انترضح ىلإ مهلقننو اهنم انّبحب

 )١( ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب 54: ١80.
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 ملعلا ةيكزت اهتعيش ملعت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ةفرعملا ةدافتساو ملعلا لوصحل ةليسو ملاعلا َّنأل «دباعلا ىلع ملاعلا ىلاعت هللا لّضف

 راص ءادتقالاب ىدعت ولو .هريخ ىدعتي ال هَّنإَف «دباعلا فالاخيب .هريغو هسفنل نيقيلاو

 هللا دبع بأ نع يور دقو .2'”ريبكو نّيب نينثالا نيب قرافلاو «ملعلا نود لمعلل ةليسو

 .ءاملعلا نحنف ؛ءاثغو ؛مّلعتمو ,ملاع :فانصأ ةثالث ىلع سانلا ودغي» :لاق مالّسلا هيلع

 . '"”(ءاثغ سانلا رئاسو 2ْن وملعتل دملا انتعيش شو

 . "هللا دابع هملعت نأ ملعلا ةاكز» :مالسلا هيلع رقابلا مامإلا نع ثيدحلا يف ءاجو

 ءارهزلا ةمطاف ةقيدصلا دنع ةأرما ترضح)» :مالّسلا هيلع يركسعلا دمحم وبأ لاق

 ينتثعب دقو «ءيش اهتالص رمأ يف اهيلع سبل دقو ةفيعض ةدلاو يل ْنِإ :تلاقف مالّسلا اهيلع

 .كلأسأ كيلإ

 نأ ىلإ ءاهتباجأف تفل مث «تباجأف تّنثف .كلذ نع مالّسلا اهيلع ةمطاف اهتباجأف

 اهيلع ةمطاف تلاق .هللا لوسر ةنباي كيلع ٌّقشأ ال :تلاقف ةرثكلا نم تلجخ مث

 ليقث لمحب حطس ىلإ دعصي ًاموي يرتكا نم تيأرأ ؛كل ادب اّع يلسو يتاه :مالّسلا
 نم رثكأب ةلأسم لكل انأ تيرتكا :تلاقف .ال :تلاقف ؟هيلع لقثي رانيد فلأ ةئام هاركو

 .ِّلع لقثي ال نأ ىرحأف ءًاؤلْؤل شرعلا ىلإ ىرثلا نيب ام ءلم

 نم مهيلع علخُيف نورشحُي انتعيش ءاملع َّنِإ :لوقي هلآو هيلع هللا لص يبأ تعمس

 . ١: ١504 يناشاكلا ضيفلل يفاولا :رظنا )١(

 .ال7ح / ١: ١57 يناشاكلا ضيفلل يناولا (1)

 .ملعلا لذب باب ء"ح / 4١:١ يفاكلا (؟)



 ب0
 دحاولا ىلع علخي ىتح هللا دابع داشرإ يف مهّدجو مهمولع ةرثك ردق ىلع تاماركلا علخ

 دمحم لآ ماتيأل نولفاكلا اهيأ :لجو زع انّير يدانم يداني مث .رون نم ةّلح فلأ فلأ مهنم

 ءالؤه !مهتمئأ مه نيذلا مهئابآ نع مهعاطقنا دنع مه نوشعانلا .هلآو هيلع هللا لص

 .ايندلا يف مولعلا علخ مهيلع اوعلخاف ,مهومتشعنو مهومتلفك نيذلا ماتيألاو مكتذمالت

 ىتح «مولعلا نم مهنع اوذخأ ام ردق ىلع ماتيألا كئلوأ نم دحاو لك ىلع نوعلخيف

 ماتيألا ءالؤه علخي كلذكو ؛ةعلخ فلأ ةئام هيلع علخي نمل -ماتيألا يف ينعي -مهيف َّنأ

 .مهنم مّلعت نم ىلع
 مهعلخ مهل اوّمتت ىتح ماتيألل نيلفاكلا ءاملعلا ءال وه ىلع اوديعأ :لوقي ىلاعت هلل َّنِإ مث

 نم كلذكو .مهل فعاضيو مهيلع اوعلخي نأ لبق مهل ناك ام مهل ٌمتيف .مهل اهوفعضتو

 .مهيلي نم ىلع علخ نم مهيلي
 تعلط ام لضفأل علخلا كلت نم ةكلس ّنِإ هللا ةَمَأ اي :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقو

 ."0(ردكلاو صيغنتلاب بوشم هَّنإف لضف امو «ةرم فلأ فلأ سمشلا هيلع

 نيدلا 2 ةججاحملا 4 نينمؤملا ةرزاؤم باوث نّيبت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 يف عدبلا ترهظ اذإ» هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 مالسلا اهيلع ءارهزلا دجنو «"”(هللا ةنعل هيلعف لعفي مل نمف ءهّملِعًك اعلا رهظيلف يتم

 لغ عيففي نا ريبكلا تاوعلا نابت مك :ةنئاعم يرخأ لع اهنيعتو ةاهنجخ ةنمؤم لغ مكن
 وه ًارجأ سانلا مظعأو .نيدناعملا مهموصخ ىلع نورهظتسي مهلعجيو مهتّجح نينمؤملا

 .مالّسلا هيلع مامإلا ريسفت نع 2” ح /7 :7 راونألا راحب ؛" 4٠ ص :مالّسلا هيلع يركسعلا مامإلا ريسفت )١(

 . 179 ح/ ؟ 45 ١: يناشاكلا ضيفلل يناولا (؟)

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 كلفن

 فيرشلا ثيدحلا ينو «ةياده ا رون ىلإ ةلالضلا ةملظ نم اهجرخأ نأب ءًاسفن ايحأ نم
 اَهاَيَحَل 'نَمَو# :ةيآلا نع هلأس ريصب ابأ َّنأ ,مالسلا هيلع رقابلا رفعج يبأ نع يورملا

 ."”(ناميإلا ىلإ رفكلا نم اهجرختسا نَم» :لاق 74 اًعيِمَج َسمَآَنلا 35 اَمَناكَف

 دقو مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاق» :لاق «مالّسلا هيلع دمحم يبأ نع .دانسإلاب

 ى رخألا و ةدناعم امهادحإ ءنيدلا رمأ نم ءيش ين اتعزانتف ؛ناتأرما اهيلإ مصتخا

 ًاحرف تحرفف «ةدناعملا لع ترهظتساف ءاهتّجح ةنمؤملا لع تحتفف .ةنمؤم

 نم ّدشأ اهيلع كراهظتساب ةكئالملا حرف َّنِإ :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف .ًاديدش

 لاق ىلاعت هللا َّنِإو ء.اهنزح نم ّدشأ اهنزحب هتدرمو ناطيشلا نزح َّنِإو ,كحرف

 نم ةريسألا ةنيكسملا هذه ىلع تحت ب مالّسلا اهيلع ةمطافل اوبجوأ :هتكئالمل

 حتفي نم لك يف ةنس هذه اولعجاو ءال تددعأ تنك امم فعض فلأ فلأ نانجلا

 .72(نانجلا نم هل ادعم ناك ام فلأ فلأ لثم ًادناعم بلغيف نيكسم ريسأ ىلع

 هتالصب نواهتملا ةيوقع 2 مالسلا اهيلع ءارهزلا ثيدح

 نيدلا َّنِإَف .دومع نود نم موقي ال ءانبلا ناك اذإو «نيدلا دومع اََّأِب ةالصلا تفصُو

 ناميإلا نيب ام َّنأ مالسلا مهيلع تيبلا لهأ نع درو دقو .ةالصلا نود نم يوتسي ال

 اهرخؤي يذلا وهو «هتالصب نواهتملا نع لاجملا اذه يف ثيدحلاو .ةالصلا كرت رفكلاو

 يف هل عوشخ ال يذلا وأ ءبارغلا رقن اهرقنيف اهيف عرسي يذلا وأ «ةبجوم ةّلع نود نم

 .هّبر يدي نيب همايق بدأ ىلإ تافتلا الو هتالص

 .77 ةيآلا :ةدئاملا ةروس )١(

 )١( يرونلل لئاسولا كردتسم 17: 55٠ح// 194917.

 )"( ح / 8:57 راونألا راحب ؛ 55 ص :مالّسلا هيلع يركسعلا مامإلا ريسفت ١8.



 نم
 ديس ةنبا «ةمطاف ءاسنلا ةديس نع لئاسلا حالف يف سوواط نب يلع ديسلا ىور

 هلا اص ديه انهايآ لاس ءافسو انلعتو اًهتبآ لعو:اهيلعشلا تا ولع ةانقألا

 ةمطاف اي) :لاق ؟«ءاسنلاو لاجرلا نم هتالصب نواب نمل ام هاتبأ اي» :تلاقف .هلآو هيلع

 يف اهنم تس «ةلصخ ةرشع سمخب هللا هالتبا ءءاسنلاو لاجرلا نم هتالصب نوابت نم

 امأف .هربق نم جرخ اذإ ةمايقلا يف ثالثو «هربق ين ثالثو «هتوم دنع ثالثو ءايندلا راد

 نم ةكربلا هللا عفريو .هرمع نم ةكربلا هللا عفري :ىلوألاف :ايندلا راد يف هبيصت يتاوللا

 هيلع رجؤي ال هلمعي لمع لكو .ههجو نم نيحلاصلا ءاميس لجو زع هللا وحميو .هقزر

 هبيصت يتاوللا امأو «نيحلاصلا ءاعد ين ظح هل سيل ةسداسلاو «ءامسلا ىلإ هؤاعد عفتري الو

 ًاناشطع تومي :ةثلاثلاو ًاعئاج تومي :ةيناثلاو هًاليلذ تومي ِهَّنأ :نهالوأف :هتوم دنع

 هللا لكوي ّنهالوأف :هربق يف هبيصت يتاوللا امأو .هشطع وري مل ايندلا راهنأ نم يقس ولف

 امأو .هربق يف ةملظلا نوكت :ةثلاثلاو .هربق هيلع قّيضي :ةيناثلاو .هربق يف هجعزي ًاكلم هب

 ىلع هبحسي ًاكلم هب هللا لكوي نأ :نهالوأف هربق نم جرخ اذإ ةمايقلا موي هبيصت ياوللا

 هيلإ هللا رظني ال :ةثلاثلاو ًاديدش ًاباسح هبساحي :ةيناثلاو .هيلإ نورظني قئالخلاو ههجو

 ."”(ميلأ باذع هلو .هيكزيالو

 اهريغص ماعطإو ماعطلا غضم يبصلا تاذ ةمئاصلا ةأرملا ناكمإب

 نيعت يتلا تاليهستلا مّدقيو ةفاك «ةايحلا بناوج ظحلي نيدو ءرسُيلا نيد ٌمالسإلا

 ماعطلا دعت يتلا ةمئاصلا ةأرملا ىلتبُتو .هقتاع ىلع ةاقلملا فيلاكتلا ءادأ يف ملسملا درفلا

 .هتدوج نم ٌنئمطتل ماعطلا قّوذت اهيلع نأ ءاهريغصل ماعطلا غضمت يتلا وأ ءاهجوزل

 ماعطلا ةأرملا تغضم اذإ كلذك رمألاو ءاهمايص ةّحص يف كشت اهلعجي دق يذلا رمألا

 )١( يرونلا ازريملا - لئاسولا كردتسم "7: 78 - 4 7.

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 كلج

 .دصق ريغ نع هعلتبت وأ هنم ءيش اهمف يف فّلختي دقف ءاهريغصل

 َّنإ» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع «ةقدص نب ةدعسم نع هدانسإب ينيلكلا ىور

 يهو اههيلع هللا تاولص نيسحلل مث نسحلل غضمت تناك اهيلع هللا تاولص ةمطاف

 ."”(ناضمر رهش يف ةمئاص

 ةأرملا نع لتس هَّنأ مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع «يبلحلا نع هدانسإب ينيلكلا ىورو

 اهل ةأرملا نع لئٌسو :لاق .«سأب ال» :لاقف ؟هيلإ رظنت ةقرملا قوذتف ردقلا خبطت ةمئاصلا

 ."”«اهل ناك ْنِإ َريطلاو ؛سأب ال» :لاقف ؟همعطّتو زبخلا غضمتف «ةمئاص يهو ٌّيبصلا

 اهيبأ ليحر دنع دادعتلا كرتو ءاعدلاب ءاسنتلارمأت ءارهزلا

 اولوقيال نأو «ةبيصملا دنع ميلستلاو ربصلاب مهعابتأ مالسلا مهيلع تيبلا لهأ يصوي

 هيلع نينمؤملا ريمأ َّنَأ لاجملا اذه يف يور دقو .مهرجأو مهردق نم صقنُي ام ةبيصملا دنع

 (هّللاَنإ) :انلوق َّنإ» :مالسلا هيلع لاقف ءنوعجار هيلإ انإو هلل اَنِإ :لوقي ًالجر عمس مالسلا

 ."7(كلّهلاب انسفنأ ىلع رارقإ *وُعِجاَرِْيَلِإ انإَو# :انلوقو .كلّملاب انسفنأ ىلع رارقإ
 يصوت تناك مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ هيف ءاج ينيلكلا نع ًاثيدح اندروأ نأ قبس دقو

 .رركن الف «دادعتلا كرتو ءاعدلاب مشاه تانب

 مالسلا اهيلع ءاسنلا ةديس دنع مايصلا طورش

 ىلإ هاّدعتي لب .برشلاو لكألا نع عانتمالا وهو يرهاظلا ىنعملاب موصلا رصحني ال

 لحي ال ام لك نع موصت لب ؛نيرخآلاب ىذألا قاحلإ نع موصت يتلا ناسنإلا حراوج

 )١( لئاسولا كردتسم ”: ”71 -75.

 ١١5. :5 ينيلكلا خيشلا - يناكلا (5)

 .بطخلا «77 :5 ةدبع دمحم حرش ةغالبلا جبن (39)



 للا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ ي وردقو . هخراوج تماص ماص نم نأ درو دقو

 :اهل لاقف «ماعطب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اعدف «ةمئاص يهو اهل ةيراج ٌبست : ةأرما

 موصلا َّنِإ .كتيراج ٍتببس دقو ةمئاص نينوكت فيك» :لاقف «ةمئاص ُّنِإ :تلاقف !(يلُك»

 ."""(بارشلاو ماعطلا نم سيل

 ةرظنلاو ؛مايصلا رطفّتل ةبذكلا َّنإ) :لاق مالسلا هيلع رقابلا رفعج يبأ نع يورو
 يف مالسلا اهيلع ءارهزلا مالك مهفن راظنملا اذه نمو .""”"(هريثكو هليلق .هلك ملظلاو

 .يلاتلا ثيدحلا

 عنصي ام :تلاق اََّئَأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف نع يسلجملا جرخأ

 "”!؟(هحراوجو هرصبو هعمسو هناسل نصي مل اذإ همايصب مئاصلا

 ردقلا ةليل ماني اهلهأ نم ًأدحأ عدت ال ءارهزلا

 اهيف لزنت يتلا ةليللا يهو «ميركلا نآرقلا لوزن ةليل يهف ؛ةميظع ةليل ردقلا ةليل

 نم ةنسلا كلت يف نوكي اهب مالسلا مهيلع ةمئألا نوربخُيف ضرألا ىلإ حورلاو ةكتالملا

 ولك مارحت

 :لاقف مالسلا هيلع رقابلا مامإلا اهنع لئس دقو

 رشو ريخ «لباق نم اهلثم ىلإ ةنسلا كلت يف نوكي ءيش لك ردقلا ةليل يف ردقيا

 هللو ,موتحملا وهف ىضقو ةليللا كلت يف ردق مف ءقزرو لجأو دولومو ةيصعمو ةعاطو
 .(9(ةّيشملا هيف

 )١( سوواط نبا ديسلل لامعألا لابقإ ١: ١ 465؛ ةرضانلا قئادحلا 1:17 17.

 لامعألا لابقإ (؟) ١: 1١98.

 .796 :97 ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب (”)

 .0780 ح /197 ١: ٍلماعلا رحلل ةمهملا لوصفلا (5)

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 كلهن

 ال نأ صرحت تناكف «هلآو هيلع هللا ىلص اهيبأ رثأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تفتقا دقو

 .ةدابعلاو ركذلاب اهئايحإ رمأ اهتيب لهأ نم ًادحأ توفي
 ٌدشيو هشارف يوطي ناك هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنإ) :مالّسلا هيلع لع نع

 ؛نيرشعو ثالث ةليل هلهأ ظقوي ناكو .ناضمر رهش نم رخاوألا رشعلا ين هرزئم

 عدتال مالّسلا اهيلع ةمطاف تناكو «ةليللا كلت يف ءاملاب ماينلا هوجو شري ناكو

 :لوقتو راهنلا نم اهل بَمأتتو ماعطلا ةّلقب مهوادتو ةليللا كلت ماني اهلهأ نم ًادحأ

 .""(اهريخ مرح نَم ٌمورحم

 ءاعدلا ةباجتسا تاعاس وعدت مالسلا اهيلع ةمطاف

 دبعلا نيب ةقالعلا حاتفم وه ءاعدلاو «نمؤملا حالس وه - ةياورلا يف امك - ءاعدلا

 ًابادآو ًاطورش ءاعدلل ّنكل ."”4ْزركْواَعُد الْوَل يبرر اخي ام نُقل اعلا هكر

 راطفإ دنع تاقوألا هذه نمو ءاهيف باجتسُي ًاتاقوأ كانه َّنَأ اك ءاهلاكتسا يغبني ةّيفيكو

 ةيتآلا ةياورلا يفو .سمشلا عولط ىلإ رحّسلا يفو «ةبوتكملا ةالصلا ءادأ دعبو «مئاصلا

 تّرمو «ةعمجلا موي ءاعدلا اهيف باجتسي يتلا ةعاسلا ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا انّلدت

 .ةعمجلا موي ءاعدلا ةباجتسا تقوب هتعضب يبنلا اهيف ربخأ ةياور ًابيرق
 باجتسي يتلا ةعاسلا نع مالّسلا هيلع هللا دبع ابأ تلأس :لاق ءنانس نب هللا دبع نعو

 .فوفصلا يوتست نأ ىلإ ةبطخلا نع مامإلا غارف نيب ام» :لاق «ةعمجلا موي ءاعدلا اهيف

 يف وعدت مالّسلا اهيلع ةمطاف تناكو .سمشلا بورغ ىلإ راهنلا رخآ نم ىرخأ ةعاسو

 ."”(تقولا كلذ

 )١( يبرغملل مالسإلا مئاعد ١: 7/5.

 .الال ةيآلا :ناقرفلا ةروس (؟)

 )"( راونألا راحب 85: 71/7



 كلف

 مهدنع وعدتو يلصتو ءادهشلا روبق ةرايز ىلع بظاوت ءارهزلا

 لك اهدنع ءاعدلاو ةالصلاو ءادهشلا روبق ةرايز ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا تبظاو

 .ىلعألا قيفرلاب تقحل ىتح كلذ اهنديد نع عطقنت ملو «عوبسأ لك نم سيمو نينثإ

 دج ءادهتق نم هيام أو زعمت وورد تناك اهباغالا ملتي انآ ةياؤزلا ىمكرهاظلاو

 عزجلا نم ٍلاخخ وحن ىلع اهب نايتإلا يغبني ءادهشلا روبقل ءاسنلا ةرايز َّنإف لاح ا ةعيبطبو
 ةرايزلا تناك اّلإو «ةنايصلاو رتسلا عم ىفانتي ال وحن ىلعو «ىلاعت هللا ءاضقب اضرلا مدعو

 ."”ةمرحلا ٌدح ىلإ لصت دق لب «ةهوركم

 ام» :(ثيدح يف) لاق هَّنَأ مالسلا هيلع نيدباعلا نيز مامإلا نع ةياورلا يف درو دقو

 دبع نب ةزمح همع هيف لق ءدحأ موي نم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع ّدشأ موي نم

 مث .بلاط يبأ نب رفعج همع ُنبا هيف لتق ةتؤم موي هدعبو .هلوسر دسأو هللا دسأ بلطملا

 نم مَّمُأ نومعزي لجر فلأ نوثالث هيلإ فلدزا ءنيسحلا مويك موي الو :مالسلا هيلع لاق

 هولتق ىتح ,نوظعَتي الف مهركذي هللاب وهو .همدب لجو زع هللا ىلإ بّرقتي ّلك هّمَألا هذه
 . "”ةجاحلا عضوم هنم انلقن دقو ,ثيدحلا - «ًاناودعو ًاملظو ًايغب

 مالّسلا اهيلع ةمطاف تشاع» :لوقي هتعمس :لاق مالّسلا هيلع هللا دبع بأ نع

 يف ءادهشلا روبق تأت .ةكحاضاالو ةرشاك رث ل ًاموي نيعبسو ةسمخ هللا لوسر دعب

 لآو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك انهيه :لوقتف سيمخلاو نينثإلا ؛نيترم ةعمج لك

 .«(نوكرشملا ناك انهيهو

 .7/17ص :يراللا نيسحلا دبع ديسلل لئاسملا ضاير ىلع ةقيلعتلا :رظنا ١

 .0501 :4 يفاكلا (؟)

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 كلش

 تناك مالّسلا اهيلع اََّمَأ» :مالّسلا هيلع هللا دبع يبأ نع ؛هربخأ نمع «نابأ ةياور يفو

 ."700تتام ىتح وعدتو كانه ٍلصت

 ةالصلا 4 نواهتلا نم رذحت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 َدُر تّدُر نإو ءاهاوس ام لبق تلبق ْنِإ ءنيدلا دومعا اََّئأب ةالصلا ميركلا يبنلا فصي
 لملمتي ةالصلا تقو رضح اذإ مالسلا هيلع ًايلع َّنَأ ىفصألا ريسفت يف ءاجو ؛«اهاوس ام

 تقو «ةالصلا تقو ءاج» :لوقيف !؟نينمؤملا ريمأ اي كلام :هل لاقيف «نولتيو لزلزتيو

 ."”(«اهنم نقفشأو اهنلمحي نأ نيبأف لابحجلاو ضرألاو تاوامسلا ىلع هللا اهضرع ةنامأ

 ديس ةنبا ةمطاف ءاسنلا ةديس نع لئاسلا حالف يف سوواط نبا ديسلا ىور دقو

 اهابأ تلأس اَّنَأ ءايصوألا اهئانبأ ىلعو اهلعب ىلعو اهيبأ ىلعو اهيلع هللا تاولص ءايبنألا
 ؟«ءاسنلاو لاجرلا نم هتالصب نواب نمل ام هاتبأ اي» :تلاقف «هلآو هيلع هللا لص ًادمحم

 تس :ةلصخ ةرشع سمخب هللا هالتبا ءاسنلاو لاجرلا نم هتالصب نواب نم ةمطافااي» :لاق

 .هربق نم جرخ اذإ ةمايقلا يف ثالثو «هربق يف ثالثو .هتوم دنع ثالثو ءايندلا راد ين اهنم

 ةكربلا هللا عفريو .هرمع نم ةكربلا هللا عفري ىلوألاف :ايندلا راد يف هبيصت يتاوللا امأف

 رجؤي ال هلمعي لمع لكو .ههجو نم نيحلاصلا ءاميس لجو زع هللا وحميو .هقزر نم

 .نيحلاصلا ءاعد ين ظح هل سيل ةسداسلاو ؛ءامسلا ىلإ هؤاعد عفتري الو ؛هيلع

 ةثلاثلاو ءًاعئاج تومي ةيناثلاو «ًاليلذ تومي هنأ نهالوأف هتوم دنع هبيصت يتاوللا امأو

 نهال وأف هربق يف هبيصت يتاوللا امأو .هشطع وري ملايندلا راهنأ نم يقُّس ولف ءاناشطع تومي

 .ه50 :4 يفاكلا )١(

 )١( ىفصألا ريسفت 7: ٠١١5.



 ”-هلاكلا

 .هربق يف ةملظلا نوكت ةثلاثلاو «هربق هيلع قيضي ةيناثلاو «هربق يف هجعزي ًاكلم هب هللا لّكوي
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 هبحسي اكلم هب هللا لكو ي نأ نهال وأف :هربق نم جرخ اذإ ةمايقلا موي هبيصت يتاوللا امأو

 هيلإ هللا رظني ال ةثلاثلاو ءًاديدش ًاباسح بساحت ةيناثلاو .هيلإ نورظني قيالخلاو ههجو ىلع
 ."”(ميلأ باذع هلو هيكزي الو

 اهدالوأ ىعرت ةبيرقب اهدعب جاوزلاب اهجوز يصوت ءارهزلا

 نإ باخ اي تعم كلذلو اوفو دح له يعم رلاو ديل هناساسلا هنن و ذاياش

 قالطلاب [هلاصفنا وأ امهدحأ ةافو لاح يف ةأرملاو لجرلل ددجملا جاوزلا عوضوم
 وو

 هتايح هرطاشي كيرش ىلإ ناسنإلل ةساملا ةجاحلا رابتعاب .ىرخألا تارورضلل وأ

 ةديس ْنَأ ددصلا اذه يف ظحالنو .هل يحورلاو يسفنلا رارقتسالا نيمأت يف مهسيو

 ةنينأمطلاو رارقتسالا نيمأت عوضوم يف تركف دق مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن

 جّوزتي نأ هيلإ تدهعو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تصوأف ءاهتافو دعب اهتلئاعل

 جوزتي نأ تصوأ اهنكل ؛ءاسنلا نم لاجرلل دب ال هَّنأِب كلذ تللعو ءاهتافو دعب
 ُ ع 0104 ع ع

 .ٌمألا ةباثمب اهدالوأل نوكتس اَّنأل ةمامأ اهتخأ ةنبا

 «مالسلا اهيلع ءارهزلا ةافو ثيدح نيظعاولا ةضور يف يروباسينلا لاتفلا جرخأ
 39 0 7 0و 0

 ةقحال ينّنَأ الإ يب ام ىرأ ال ينَذِإو ,يسفن يلإ تيعن دق هّنِإ مع نب اي :تلاقف :هيف ءاجو
 0 ع .٠ 0 35 0 ع

 كنإف «تئش |ب ىنيصوا :لاق ...ىبلق ىف ءايشأب كيصوأ اناو .ةعاس دعب ةعاس يىبأب

 ريخ ينع هللا كازج :تلاق مث .يرمأ ىلع كرمأ راتخأو هب ينترمأ اك يضمأ اهيف ينيدجت

 )١( راونألا راحب ؛؟؟ ص :لئاسلا حالف ١/: ص 15١ -77.

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 نوكت اهنإف ةمامأ [ ينخأ ] ةنباب يدعب جوزتت نأ الوأ كيصوأ .هللا لوسر مع نب اي ءازجلا

 ."”هاندروأ دقو ؛هلوطب ثيدحلا - «ءاسنلا نم مهل دب ال لاجرلا َّنإف ءلثم ىدلول

 ةيقتلاو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 «ةنجلا هبحاصل بجوي نمؤملا هجو يف رشبلا» :اوق مالسلا اهيلع ءارهزلا نع يور

 ."”(رانلا باذع هبحاص ىقي ىداعملا دناعملا هجو ىف رشبلاو

 ىلص هيلع لجر نذأتسا ِهّنَأ هنع ءاجو «ةيقتلاب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لمع دقل

 تلاقف «مالكلا هل نالأ لخد املف ««ةريشعلا وخأ سئب هل اونذئا» :لاقف هلآو هيلع هللا

 سانلا ٌرش َّنِإ :ةشئاع يأ» :لاق !!مالكلا ّتنلأ مث تلق يذلا َتلق هللا لوسر اي :ةشئاع

 ."7(هشحف ءاقّثا (سانلا هعّدو وأ) سانلا هكرت نم

 ريسفتلا يف ءاج .اهب مهتعيش اوصوأو ةّيقتلاب مالسلا مهيلع تيبلا لهأ لمعو

 ىلاعت هلوق ريسفت يف مالسلا هيلع قداصلا نع مالسلا هيلع يركسعلا مامإلل بوسنملا

 :مهفلاخو مهنمؤم «ًانسحإ» مهلك ؟4سآّنل اوُنوُقَول»لاق 274 اًنسُح سآّنلِ اوُوُقَول
 ىلإ مهباذتجال ةارادملاب مهمّلكيف نوفلاخملا امأو .هرشبو ههجو مهل طسبيف نونمؤملا ان

 07 .«نينمؤملا هناوخإ نعو ,هسفن نع مهرورش فكي كلذ نم سأيي نإف «نامبإلا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق» :مالسلا |هيلع يلع نب نسحلا لاق 00

 .197- 1١9١ ص :نيظعاولا ةضور )١(
 .704 ص مالّسلا هيلع مامإلا ريسفت ()
 .(هرّش ىقتي نم سانلا رش) باب .778ص :يراخبلل درفملا بدألا :رظنا ()

 ./7" ةيآلا :ةرقبلا ةروس (5)

 .7 5١ ح / 779 5 ص :يركسعلا ريسفت (5)



 ”كلقلا

 هللا نيد ءادعأل مهءارادم ةدشل نيعمجأ هقلخ ىلع ىلاعت هللا مهلّضف اَّنإ ءايبنألا َّنِإ :هلآو
 .«هللا يف مهاوخإ لجأل مهتيقت نسحو فلز

 اهتديملتو ءارهزلا ةمداخ ةضف ةصخ

 كاكدنالاو ميركلا نآرقلا ظفح نع ةروص مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمداخ ةّضف مسرت

 !ةنس نيرشع نآرقلا ريغب ثدحتت مل اََّنأ اهدالوأ دهش ثيحب «ينآرقلا بدآلا يف

 ةروص - انمهف ٌدح ىلع - انناهذأ يف مسرنل مالسلا اهيلع ءارهزلا ةذيملت ةريس انيفكت

 اهوبأ اهفصوو .4ْيَّرد بكوك# اََّنأب ئرابلا تايآ اهتفصو يتلا اهتمّلعم نع

 مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ريسفت نم نّيبتو !«ملعلا نازيم ةقالع» اَّئأب قّدصملا قداصلا

 تيزلاك مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف ملع نم (مالسلا مهيلع) نيموصعملا ةّمئألا ملع نأ

 ةرشابم ةرهاطلا ةمطاف ىلع ةّوبنلا يقارم ىلعأ نم ملعلا ضافي ثيح «ةنوتيزلا نم رصعُي
 .اهنع نومّلكتي (مالسلا مهيلع) نورهاطلا ةّمئألاو ء,بّرقم كَّلَم لوزن نودب

 ةلفاقلا نع ةيدابلا يف تعطقنا :لاق .مهضعب نع هباتك يف يريشقلا مساقلا وبأ جرخأ

 تمّلسف «"”4َوُمَلْعَي فْوَسُف ُمالّس ُلِقَو# تلاقف ؟تنأ نم :اهل تلقف «ةأرما تدجوف

 تلق ا ف واقل ان هالوك ين قل قول لن فارين مااتكا اوذف

 نيأ نم :تلقف 94: كحك اوُدُخ مدل ينَب اًيأ# :تلاق ؟سنالا نم مأ ٍتنأ ّنجلا نمأ

 :تلاق ؟نيدصقت نيأ :تلقف «*”4ٍديِعَب ناكحَم نِم َنْوَداَتُي# :تلاق ؟تلبقأ

 )١( 5ح / 100 ص :يركسعلا ريسفت 5 7.

 ةيآلا :فرخزلا ةروس (؟) 14.

 .748 ةيآلا :رمزلا ةروس (")

 .79 ةيآلا :فارعألا ةروس (5)

 .45 ةيآلا :تلصف ةروس (5)

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 تاَواَمّسسلااًفَلَخ ْدَقّلَو# :تلاق ؟تعطقنا ىتم :تلقف «74"2ٍتْيَبلا جِحسّنلا ىَلع هلو

 ْرُهاَملَعَج اَمَو# :تلاقف ؟ًاماعط نيهتشتأ :تلقف 4م نس يف امه امو ل

 الو :تلاق «يلجعت الو يلوره تلق مث ايكيفطأت 7 باقل واكتب ال اذيح

 ده اّمهيف ناك ْول# :تلاقف ؟قاقؤرأ :تلقف .'؟”# اَهَعْمسَو الإ اًسْفن هللا فلكي

 .©هاَذَه ال َرَحَس يِنَلا َناَحْبْس# :تلاقف ءاهتبكرأف ٌتلزنف ."4اَتَدَسْفْل ُهّللا لإ

 5 ا تلاد 3 ُدوواَد اي :تلاق ؟اهيف دحأ كلأ :تلق ةلفاقلا انكردأ الف

 ىَسوُم ايل 274 باّتِحصُلا ذُخ ىَبحَي ايل ,0لوُسَر الإ ُدَّمَحُم اَمَول "7 ضْرَألا
 نلف ءاهوم نوح رمت اق ةقيذاب نأ ]ذاق تالا هدي نووقا لا 06 لئاث ين

 انه :تلاق اهوتأ لف «"7اًينسلا ِةاَّيَحْلا هي دز َنوُنَمْلاَ لاَملا# :تلاق ؟كنم ءالؤه نم

 :تلاقف «ءايشأب ينوفاكف 074مل وَما هي يل ع تن

 ةيراج ةّضف انّ هذه:اولاقف اهنع مهتلأسف يلع اودازف ""”4ءاَشَيَْمِلْفِعاَضُي هّللاَول
3 

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس 1١.

 .ا/ ةيآلا :ق ةروس (؟)

 .4 ةيآلا :ءايبنألا ةروس (")

 .785 ةيآلا :ةرقبلا ةروس (4)

 .7 7 ةيآلا :ءايبنألا ةروس (0)

 ١7. ةيآلا :فرخزلا ةروس (5»

 .7 60 ةيآلا :ص ةروس (0)

 .17 8 ةيآلا :نارمع لآ ةروس (8)

 .11 ةيآلا :ميرم ةروس (9)

 .7١و 1١١ ةيآلا :هط ةروس )٠١(

 .45 ةيآلا :فهكلا ةروس )١١(

 .75 ةيآ :صصقلا ةروس ١6(

 ١1( - ةيآ :ةرقبلا ةروس 75037 .
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 مالسلا اهيلع ةمطاف ةلقب دئاوف

 ةفيشلا ةلالو ءاعدلا اذهررت هديل هده قربشا» نومبقو ةليطوم انش اهل نا قاف

 .اهب ءافشتسالاو ةكرابملا ةلقبلا هذه نم عافتنالاب

 مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس :لاق فنحأ نب تارف نع هدانسإب ينيلكلا ىور

 ةمطاف ةلقب وهو خفرفلا نم عفنأ الو فرشأ ةلقب ضرألا هجو ىلع سيلا :لوقي

 ةوادعو انل ًاضغب ءاقمحلا ةلقب اهوّمس مه ةيمأ ينب هللا نعل :لاق مث ؛مالسلا اهيلع

 ."”(مالسلا اهيلع ةمطافل

 ىلع ضعف ةرارح دجو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناك :يدنوارلا نيدلا بطق لاق

 ءءاد نيعستو ةعست نم ًءافش اهيف َّنِإ ءاهيف كراب مهللا» افق ةحارتكللذل ةحرف ةلجو

 (تيعدف) ةلقبلا هذه بحت مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف تناكو .(تئش ثيح يتبنأ

 ةلقب :اولاقف اهترّيغ ةيمأ (ونب) مث ؛نامعنلا ىلإ قئاقشلا تبسُت امك ءارهزلا ةلقب ليقف ءاهيلإ
 ءاقمحلا :اولاقو «(ءاقمحلا ةلقبلا اهتيمست مهئاملع نم مهنع ٌبذ نم لعج مث) ءاقمحلا

 ."'لوطت الو سادتف رفاوح لا جردمو سانلا رممب تبنت اََّنأل «ةلقبلل ةفص

 ةصلختسملا سوردلا

 بلط هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعو «ةفرعملاو ملعلا باستكا ىلع مالسإلا ثح

 نيب الو «ريبكو ريغص نيب كلذ يف قرفي مل :ةملسمو ملسم لك ىلع ةبجاو ةضيرف ملعلا

 ./17/ :51 راونألا راحب )١(

 .7517 :5 ينيلكلا خيشلا - يفاكلا (؟)

 ١00. ص :يدنوارلا نيدلا بطق - تاوعدلا 9

 ٠ مّلعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا - رشع ثلاثلا لصفلا ٠
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 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءاج ثيح «ةضيرفلا هذه ينمزلا راطإلا عّسو هّنَأ مك ؛ىثنأو ركذ 01 2

 ال ةعيفر ةلزنم ملاعلا ةلزنم َّنأ مالسإلا َّدع دقو .«دحللا ىلإ دهملا نم ملعلا اوبلطأ» هلآو

 ال َنيِذلاَو َنوُملْعَي نيذلا ىوتْسَي لَه لق# العو لج لاق ؛ملاعلا ريغ ةلزنم اهب ساقت
 نأ اهيف ءاجو ؛ملعلا بلاطو ملاعلا ةلزنم يف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو .204َوُمَلْعَي

 ءاج امك .لهج دقف «ملع دق هنأ ّنظ اذإف ءملعلا بلطي ماد ام ًاملاع ىعدي لازي ال ءرملا

 تدرو امك .ملعلا بلاطل رفغتست اأو ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضت ةكئالملا َّنأ اهيف

 ةاكزو «ةاكز ءيش لكل نأ اهيف ءاجو «هميلعتو ملعلا لذب ىلع ثحلا يف ةريثك ثيداحأ

 عسر توجو وهو ادع ماع لص لإ نياذلا ميرعلا تاركلا يقرأ هنور هّرشن ملعلا

 لاقو 224 وُملعَت ال دك نإاركختلا َلْهَأ اوُلانساَقإ ىلاعت لاق ؛ملاعلا ىلإ لهاجلا

 َنِم ينَتاَج ْدَق ينإ# رزآ هّمعل هباطخ يف مالسلا هيلع ليلخلا ميه اربإ نع ةياكح ىلاعت

 . "774 ينْعبت :ئاَف فوأيْمَل امملجلا

 ىلع ناّدري اناكو «مّلعتلل عورألا لثملا مالسلا امهيلع اهلعبو ءارهزلا تبرض دقلو

 بعامل درفلل ىقيقحلا بيدكملا نأ ناييب (1؟ معلا مدعي, عقادلا لفي اذام) لؤاست

 .ةعوجلا ٌّدسو نطبلا ءلمب سيلو «لقعلا ةيمنتو حورلا ةيبرتو ملعلا مّلعتب

 )١( ةيآلا :رمزلا ةروس 9.

 ) )1١:ةيآلا :ءايبنألا ةروس ؛47 ةيآلا :لحنلا ةروس /.

 .7" ةيآلا :ميرم ةروس (")







 كلل

 ىربكلا ةقيدصلا

 نإو .قحلا ناسل وه مالسلا هيلع نيدّحوملا ىلومو نينمؤملا ريمأ لوقي امك قدصلا

 هقذدصي نم لّوَأ - مالسلا هيلع دمحم نب رفعج تيبلا لهأ ٌقداص لوقي |مك - قداصلا

 ايي ىلاعتو كرابت هللا لاق .قداص هنأ ملعت هّسفن هقّدصتو «قداص هَّنأ ملعي لجو زع هللا

 نع ةميركلا ةيآلا ريسفت يف ءاجسو 4 قيقواملا عم اوُوطَصَو هللا اوم اوُنَمآ نذل اهي
 َّنإ» :مالسلا هيلع قداصلا مامإلا لوقيو .هتيب لهأو ًادمحم ينعي :لاق رمع نب هللا دبع

 هيلع لوقيو .«رجافلاو يلا ىلإ ةنامألا ءادأو .ثيدحلا قدصب الإ ًايبن ثعبي مل لجوزع هلل

 .(هّلعاف ريخلا نم ريخو هّلئاق قدصلا نم نسحأ» :قداصلا ناسنإلا ةميق يف مالسلا

 ءادأو ثيدحلا قدصب هابص ذنم هلآو هيلع هللا لص ميركلا انّيبن شيرق تفرع دقلو

 نيح ةلماك ةّجحلا مهيلع تناك كلذلو ؛نيمألا قداصلاب مهنيب فرعي ناكو «ةنامألا

 :ايج قامت هللا هذيأ تلا نومألارئاتسو ب نآرقلا قع كايهان اين مهبل لاحت هللا هظب أ هوبذك

 فيدل قدمى لعألا لدلاوهوسألا مالسلا هيلغ نياعلا نابت ديزي هاك قلو

 دهش امك ؛(ةقيّدصلا) ىلاعت هللا دنع اهئامسأ نم َّنِإو ءقدصلاب ةزعلا ّبر اهل دهش دقلو
 ىلتُي ًانآرق اهينباو اهلعب قحو اهقح يف لزنأ موي سندو سجر لك نع ةراهطلاب اهل ىلاعت

 قّدصملا قداصلا اهوبأ مالسلا اهيلع ءارهزلل دهشو ؛ريهطتلاب مهل دهشيو ةمايقلا موي ىلإ

 َتيتوأ» مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهلعبل لاق مويو (ىربكلا ةقيدصلا)ب اهاّس موي

 ءاهاضرل ىضري ىلاعت هللا َّنأو «هنم ةعضب اَّئأِب اهنع لاق مويو «يتنبا لثم ةقيّدص ةجوز

 )١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس ١١9.

 ٠ ثيدحلا يف قدصلا ةوسأ مالسلا اههلع ةمطاف - رشع عبارلا لصفلا ٠
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 لاقو قدصلاب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ قيدصلا اهجوز امل دهشو ؛اهبضغل بضغيو

 نينمؤملا ريمأ حّرص امك - يهف ءكلذ نع اهاشاح ةفلاخم الو ةبذك اهنم دهعي م هّنأِب

 هذه لثم بكترت نأ نم هللا نم ًافوخ دشأو مركأو ىقتأو ٌربأو هللاب ملعأ - مالسلا هيلع

 اهيلع ءارهزلا نم ةجحل قدصأ ًادحأ اوريو ِمَََّأب اهموصخ ىتح اهل دهش لب ؛تافلاخملا

 .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهوبأ اّلِإ مالسلا

 هلوسر اهيّمسي مث «ةقيّدصلاب ءارهزلا هّنَمَأ ىلاعت هللا يّمسي نأ ةفدص دّرجم تناك له

 ةقيّدصلا كلت هيف تفقو مويل فارشتسا هَّنأ مأ ؛ةقيّدصلاب هلآو هيلع هللا لص ميركلا

 نآرقلا تايآب اهاوعد يف مالسلا اهيلع تدهشتساو بصتغملا قحلا درب بلاطتل ةرهاطلا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاثك يذلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ال دهشو «ميركلا

 ادّيس اهََّنَأب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر |مهفصو ناذللا نانسحلا امل دهشو «قيّدصلاب

 هلآو هيلع هللا لص قّدصملا قداصلا اهل دهش يتلا نميأ ٌمأ ال تدهشو «ةنجلا لهأ بابش

 هللا ىلص هللا لوسر ةفالخ يعّدي نَم لبق نِم تبّذُك مالسلا اهيلع اهّنكل .ةّئجلا يف ات

 ًايذاك رخآلا ناكو ءًاقيّدص امهدحأ ناكف ءامهنيب - ًاذإ - ءاسلا تمكح دقف !؟هلآو هيلع

 نوملسملا مِلَع اذإو ."”4نيبذاكحلا َنَمَلْعيلَو اوُقدَص َنيِذَلا ُدَللا ملعب ًايعدم
 انزرحأ نيذلا نوقداصلا امأ .ههاجت مهفيلكت مهل نّيبت «هّروز اوزرحأو بذاكلا اذه َبذك

 انيلع بجوتي يذلا امف - مهتعيلط يف مالسلا اهيلع ءاسنلا ةدّيسو- مهتراهطو مهقدص

 ."”4نيقداصلا َعَم اوُنوك# :حيرصلا يملإلا رمألاب ميركلا نآرقلا انيلع ٌدري ؟مههاجت

 دمحم لآ عم» :لاق «ةيآلا ريسفت يف مالسلا هيلع رقابلا مامإلا نع يراصنألا رباج يوريو

 .«هلآو هيلع هللا لص

 )١( ةيآلا :توبكنعلا ةروس ".

 ) )7ةيآلا :ةبوتلا ةروس ١١9.



 د كلنكلا

 ىربكلا ةقيدصلا يه ةمطاف

 حبسا ام :ىلاعت لاق .ديجملا نآرقلا يف مالسلا اهيلع ميرم هب ىلاعتو كرابت هللا حدم

 8 اعلا . يالكحأت ناك ُةَقيد مو لل ِهِلَْق' نم تلح ُلوُسَو الإ يرَمْنن

 .0046+_روكصقوي ىَنأ نظام تايد مه ”.ي 1

 لاق ؛«ىربكلا ةقب هيدملاو هواطل حاب حاولا نر ا رعت

 نزو ىلع قيدصلاو .«ىلوألا نورقلا تراد اهتفرعم ىلعو .ىربكلا ةقيدصلا يهو»

 هلوق هنمو ءبذكلا ضيقن قدصلاو ءقدصلا ريثك وهو :لاقي اى ةغلابملا ةينبأ نم ليّعف

 ..."”4َنيرِخآلا يف قلص َناّسِل يل َلَعْجِلَو :ىلاعت

 هنمو ةّوبنلا ماقم ولت يتأي لعفلاو لوقلا يف ةماقتسالاو قدصلا ماقم نأ ئيندبو

 َنييَتلا نم ْمهْيأَع ُهَللا مَعَ نينا عم كو لولو هللا عِطْي موال :ىلاعت هلوق

 َنيِذّناَول :ًاضيأ لاقو ."”4اًميِف 0 َُْسَحَم َنيِحِلَاصلاَو يعلو َنيِقيدَصلاَو

 اوت اوم يللا اَهُيَأ انإ* :ًاضيأ لاقو مه وسلا مه قلقا هلسرَو هّللاب او

 .04يقداصلا حم اوُبوكُصَو ةّللا

 .ا/0 ةيآلا :ةدئاملا ةروس )١(

 .85 ةيآلا :ءارعشلا ةروس )7١(

 1١9. ةيآلا :ةبوتلا ةروس ()

 .19 ةيآلا :ديدحلا ةروس (5)

 1١١9. ةيآلا :ةبوتلا ةروس (0)

 ٠ ثيدحلا يف قدصلا ةوسأ مالسلا اههلع ةمطاف - رشع عبارلا لصفلا ٠
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 نيِلّوألا ريخ اذه» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ حدم يف (هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر لاقو

 .(نيّيصولا دّيسو نيقيّدصلا دّيس اذهو ءنيضرألا لهأو تاوامسلا لهأ نم نيرخآلا ربخو

 لرمي هللا ىأ# :لاقف قيدصتلاب هتعنو ايركز نب ىبحي ميركلا نآرقلا حدم دقو

 (ةقيذصلا)»ب تفصوو ميرم تحدُم اننا .20هّللا نم م ةَمِلَكب اًكَدَصُم ىَبْحَيِ

 تراصف .قدصلاب اهل هللا دهشف ءرشب اهسسمي ملو هنم ىسيع نأ اهاوعد يف اهقدصل

 ىربكلا ةقيّدصلا :مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف تيّمسو .اهقّدص هللا ْنأل ةقيّدص

 اهئانبأ ةمامإو اهلعب ةمامإو اهيبأ ةّوبنو ىلاعت ٌقحلا ةينادحوب تقّدص اهل مالسلا اهيلع

 يهو - تناك اهّنِإ مث :اهمدال وا اليعو اهنأ تسول" هو ةح اوعي اذخاو نييؤضتلا

 ءاهّمأ دعب (هلآو هيلع هللا لص) يبنلا ةّوبنب قيدصتلا ىلإ قبس نم لّوأ - ةريغص ةلفط

 «ميظعلا اهيّبرمب اهلاوقأو اهلاعفأو اهلاوحأ عيمج يف تدتقاو «ةلاسرلا فنك يف تشاع

 «نيقيدصلاو نيقداصلا عم تشاعو ةّيناسفنلا ةّيسدقلا اهتاكلم اهتلوفط ذنم تلمكأو

 «ىربكلا ةقيّدصلا» اّتأب - نيقيّدصلا لضفأو نيلئاقلا قدصأ وهو - اهوبأ اهفصو دقو

 .«ىربكلا ميرم ةمطاف» :لاق دقو «ءارذعلا ميرم ىلع كلذب اهلضفو

 للا عِطْي “نمو ةروكذملا ةيآلا ليذ يف نايبلا عمجم يف (هللا همحر) ّيسربطلا لاق

 .قحلا هبجوي اب - قدصلا مئاد يأ - قيدصتلا ىلع موادملا قيّدصلا 34 فلوس

 لاقي «لعف هتداع ىلع بلغ نمل نوكي ءانبلا اذهو ,قدصلا هتداع يذلا قيّدصلا :ليقو

 قّدصملا هّنِإ :قيّدصلا ىنعم يف ليقو .(ريكش) ركشلا مزالملو «(ٍبيٌرش) برشلا مزالمل

 للاب ازثما يتلو زها هلوق «دئؤيو كاش كلى هلخدي ل «ةؤايبآو ةيدألا مآ ان لكب

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس 79.

 ) )7ةيآلا :ةبوتلا ةروس ١١9.
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 نأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف لسغ يف يتأيسو 014 نوفا رش فلا هلُسْرَو

 دقف ءّرم ام ىلع ًءانبو .«قيّدصألإ اهلسغي ال ةقيّدصلاو» :لاق مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ
 ءًالعفو ًابلقو ًالوق ىربكلا ةقيّدصلا يه ءارهزلا ةمطاف نأ ىلع فلاؤملاو فلاخملا فنا

 وأ فيلكت ّيأ ءادأ يف طق فّلختت ملو لوقت ام لعفت تناكو «ةدحاو ةبذك طق بذكت مل

 لهأ لاق .ةّمات ةبقارمو ةموادمو تابثو مزعو ةّين قدص كلذ يف اهل ناكو ءرمأ يأ لاثتما

 مالسلا هيلع ىيحي عنص امك «لاعفألاو لاوقألا يف ةّيعبتلا همزالي قيدصتلا ْنِإ :قيقحتلا

 يبنلا لاقو .دحللا ىلإ دهملا نم ةلماك ةعباتم هعباتو مالسلا هيلع ىسيع ةّوبنب قدص نيح

 .©"74 يّئِ ُهّنإَف ينَعبَت “نَمَف# :(هلآو هيلع هللا لص)

 (هلآو هيلع هللا ىلص) يبنلا هب ءاج ابو هللا رمأ اب مالسلا اهيلع ةمطاف تقّدص دقو

 عباتلا داحتال اهنم ّيبنلاو ّيبنلا نم يهف «عوبتملا نم دعي عباتلا نأ كش الو هتعبّتاو

 هبال ةبازقلا وينص ةهج لإ ةدانضإ «(يتسااتإف فس مقال هل رق لووك عوملاو

 ىهتنا ؛ةّصاخ ةليضفو رخآ فرشف «ةمطاف نم انأو ينم ةمطاف» ثيدح اّمأو «ةّوبنلاو

 "'.يروجكلا بيطخم ا مالك

 اهدلئو يذلا الإ ءارهزلا نم ةجهل قدصأ تيأرام

 قوفي ًادحأ رت مل اهّئأ - اهيّنباو اهلعبو ءارهزلا نيبو اهنيب ناك ام عم - ةشئاع تدهش

 اهابأ نوكي نأ اّلِإ ّمهللا ,مالسلا اهيلع هللا لوسر ةعضب ثيدحلاو ةجهللا قدص يف

 ةشئاغ نأ كلذ ةميق نم ةداهشلا هذه يف ام ىفخت الو..اهبجنأ يذلا قّدصملا قداصلا

 .19 ةيآلا :ديدحلا ةروس )١(

 .مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإل مالكلاو ؛! 7 ةيآلا :ميهاربإ ةروس (؟)

 15١/8:١-7717. يروجكلل ةيمطافلا صئاصخلا ()

 ٠ ثيدحلا يف قدصلا ةوسأ مالسلا اههلع ةمطاف - رشع عبارلا لصفلا ٠
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 ككلجتك

 نيبو اهنيب تناك يتلا ةموصخلا اهعفدت يتلاب نكت مل مالسلا اهيلع ءارهزلا نأ دهشت
 ةرركتملا تاصاقتنالا نم مغرلا ىلعو «ةرعش ديق قدصلاو ٌقحلا لوق ةبناجم ىلإ ةشئاع

 صخشل لب «مالسلا اههيلع ءارهزلا َّمأ ةجيدخ صخشل اههجوت ةشئاع تناك يتلا

 لعب هاجت هراهظإ نم يلابت ال ةشئاع تناك يذلا ءادعلا نم مغرلا ىلعو ءاهسفن ءارهزلا

 ال طخلا لوط ىلع ةقيدصلا ءارهزلا تناك دقف «(مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ) ءارهزلا

 .انديمو اعال لوقت

 هلآو هيلع هللا لص يبنلا تنب ةمطاف تركذ اذإ اَّنأ :ةشئاع نع هدانسإب مكاحلا ىور

 .2”هاللو يذلا ةوكي نأ ذر اهتم هل فدا ناك ادخأ تيار ام :كلاق

 ةنئاخ الو ةبذاك ينتدهع ام

 هنع لاقو ىسوم نم نوراه ةلزنمب هنم هللا ٌلوسر هلعج موصعم مامإ نم ةداهش هذه

 دشأو مركأو ىقتأو ٌربأو هللاب ملعأ مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنِإ .هعم حلا َّنأو حلا عم هنأ

 .ٌقحلاو قدصلا فالخ بكترت نأ نم هللا نم ًافوخ

 اي» :تلاق اََّئَأ هيف ءاج «مالسلا اهيلع ءارهزلا ةافو ثيدح يروباسينلا لاتفلا جرخأ

 ذاعَم :مالسلا هيلع لاقف ,ينترشاع ذنم كتفلاخ الو ةنئاخ الو ةبذاك ينّتدهع ام مع نب

 -(يتفلاخمب كخّبوأ نأ نم هللا نم ًافوخ دشأو مركأو ىقتأو ٌربأو هللاب ملعأ ٍتنأ هللا

 0 انوووأ دقو «ثيدحلا

 ١ مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا ”: ١50-15٠

 يسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف ةافو ركذ يف سلجم «107١”ص :نيظعاولا ةضور (؟) 47 :

.198- 



 طلت

 ىلوألا نورقلا تراد اهتفرعم ىلعو ؛ىربكلا ةقيدصلا ءارهزلا

 هيلع ىسيع نع للاعت هلوق يف «(ةقيدص) اََمآب مالسلا اهيلع ميرم ميركلا نآرقلا فصو اذإ
 وع 000 2 ١ : 97

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةداهشب مالسلا اهيلع ةمطاف نإف «"374ةَقيَدِص ُهَمأَو# مالسلا

 ريمأ اهجوزل ًاوفك تناك دقلو .(ىربكلا ةقيّدصلا) يه مالسلا هيلع موصعملا مامإلا ةداهشو

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةداهشب ربكألا قيدصلا وه يذلا مالسلا هيلع نينمؤملا

 :(هلآو هيلع هللا لص) ىبنلا لاق :لاق ءيراصنآلا هللا دبع نب رباج نع قودصلا ىور

 :تلقف .بتكلا دّيس ىلع لزنأو ءًالوسر ىنلعجو ينراتخاو ينافطصا ىلاعتو كرابت هلا َّنِإ»

 نوراه هاخأ هعم لعجت نأ كلأسف ,نوعرف ىلإ ىسوم تلسرأ ْكَّنِإ .يديسو يهلإ

 يلهأ نم يل لعجت نأ يهإو يديس اي كلأسأ ّنِإو ؛هلوق هب قّدصتو .هدضع هب ٌدشت ءاريزو

 هسبلأو .هبلق يف ةعاجشلا لعجو ءاخأو ًاريزو ًايلع يل هللا لعجف .يدضع هب ٌّدشت ءآريزو

 تلأس ْنِإو .ىعم هللا دّحو نم لوأو «ءىنقدصو يب نمآ نم لوأ وهو .هودع ىلع ةبيهلا

 هتعاط يف توملاو «ةداعس هب قوحللا .ءءايصوألا ديس وهف .هيناطعأف لجو زع يبر كلذ

 اديس هانباو ءىتنبا ىربكلا ةقيذدصلا هتجوزو ,ىمسا ىلإ نورقم ةاروتلا ىف همساو «ةداهش

 مهو «نييبنلا دعب هقلخ ىلع هللا ججح مهدعب ةمئألاو امهو وهو «يانبا ةنجلا لهأ بابش

 «ميقتسم طارص ىلإ يده مهب ىدتقا نمو «رانلا نم اجن مهعبت نم يتّمأ يف ملعلا باوبأ
 ."”«ةنجلا هللا هلخدأ الإ دبعل مهتبحم لجو زع هللا ببي مل

 يبأ نع «ريصب يبأو رامع نب قاحسإ نع هدانسإب يلامألا يف يموطلا خيشلا ىورو

 ءايندلا عبر مالسلا اهيلع ةمطاف رهمأ ىلاعتو كرابت هللا نإ :لاق مالسلا هيلع هللا دبع

 .ا/0 ةيآلا :ةدئاملا ةروس )١(

 .سداسلا سلجملا ."5 ص :قودصلا يلامأ (؟)

 ٠ ثيدحلا يف قدصلا ةوسأ مالسلا اههلع ةمطاف - رشع عبارلا لصفلا ٠
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 ىهو «ةنح لا اهءايلوأ لخدتو «رانلا اهءادعأ لخدت «رانلاو ةنحلا اهرهمأو ءامل اهعبرف

 3 و

 .")(ىلوألا نورقلا تراد اهتفرعم ىلعو ,ىربكلا ةقيّدصلا

 ةديهش ةقيدص مالسلا اهيلع ةمطاف

 يف ةغلابملل ةليعف (ةقيدصلا) :قحاللا ثيدحلا هتياور دعب ىبسلجملا ةمالعلا لاق

 تناكو «هلآو هيلع هللا لص اهوبأ هب ءاج امل قيدصتلا ةريثك تناك يأ ءقيدصتلاو قدصلا

 .ةمصعلا ىنعم يهو ءاه لاعفأب اهاوقأ ةقّدصم ءاهلاوقأ عيمج يف ةقداص

 ريهطتلا ةيآ مهيف تلزن نيذلا يف اهوخدل اهيلع هللا تاولص اهتمصع يف بيرالو

 ("'.هّرس سدق همالك رخآ ىلإ - نيبناجلا نم ةرتاوتملا تاياورلاو ةماعلاو ةصاخلا عامجإب

 مالسلا هيلع نسحلا يبأ هيخأ نع .رفعج نب يلع نع هدانسإب يناكلا يف ينيلكلا ىور

 ."7(نفمطي ال ءايبنألا تانب َّنِإو :ةديهش ةقيّدص مالسلا اهيلع ةمطاف َّنِإ) :لاق

 ةكرابملاو ةقيدصلا ىلاعت هّللا دنع ءارهزلا ءامسأ نم

 زع هللا دنع ءامسأ ةعست مالسلا اهيلع ةمطافل» :مالسلا هيلع هللا دبع وبأ لاق

 ةثدحملاو .ةيضرملاو ةيضارلاو .ةيكزلاو ةرهاطلاو ,ةكرابملاو ةقيّدصلاو ةمطاف :لجو

 نم تمطُف :لاق ؟ةمطاف ريسفت ءيش يأ يردن :مالسلا هيلع لاق مث ؛ءارهزلاو

 موي ىلإ وفك احل ناك امل اهجّوزت مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ َنأ الول :لاق مث ءرشلا

 .(هنود ايف مدآ «ضرألا هجو ىلع ةمايقلا

 1١8:48 يسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛7 ةعمجلا موي سلجم «37/ص :يموطلا يلامأ )١(

 7١"7. :9 يسلجملل لوسرلا لآ رابخأ حرش يف لوقعلا ةآرم (؟)

 .7ح/ 558:١ ينيلكلا خيشلا - يفاكلا (*)
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 يتنبا لثم ةقيدص ةجوز تيتوأ

 ءامسأ نم ّيأ ىلإ قّرطتي مل هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةمداقلا ةياورلا يف ظحالن

 (ربكألا قيّدصلا) نينمؤملا ريمأ طبغ هّنأو «(ةقيّدصلا) مسا ىوس مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ريمأ قزر ىلاعت هللا ْنأو «مالسلا اهيلع ءارهزلا هتجوزك ةقيذص ةجوز هقزر ىلاعت هللا نأب

 هللا لص لوقي ّمث .ةنجلا لهأ بابش يديس نيسحلاو ّنسحلا ةمطاف هتجوز نم نينمؤملا

 .(مكنم انأو ينم مكتكلو» هلآو هيلع

 هلآو هيلع هللا ِّلص هللا لوسر ْنأ ةّوبنلا فرش يف ديعس يبأ نع ٌيربطلا ّبحملا جرخأ
 24 ل 0 0 عاس رو 0

 ؛كلثم انأ ّتوأ مو لثم ارهص َتيتوأ :انأ الو دحأ ّنمتؤي مل ًاثالث تيتوأ» :ّلعل لاق

 نم نيسحلاو نسحلا َتيتوأو ؛ةجوز اهلثم َتؤأ ملو يتنبا لثم ةقيدص ةجوز تيتوأو

 ."”(مكنم انأو ينم مكنكلو ؛|مهلثم يبلص نم تؤأ مو .كبلص

 قيذص الإ اهلسغي ال ةقيدص ةمطاف

 :لاق مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع ءلضفملا نع هدانسإب يناكلا يف ينيلكلا ىور

 ينأكو - «نينمؤملا ريمأ كاذ» :لاق ؟ةمطاف لسغ نم :مالسلا هيلع هللا دبع يبأل تلق

 ناك دق :تلقف :لاق ؟«(هب كتربخأ اب تقض كّنأك» :لاقف - هلوق نم كلذ تمظعتسا

 امأ ,قيّدص الإ اهلسغي نكي مو ةقيّدص اَّمإف َّنقيضت ال «لاقف» :لاق ءكادف تلعج كاذ

 ."”(ىسيع الإ اهلسغي مل ميرم َّنأ ٌتملع

 )١( ةرضنلا ضايرلا 7: ١11/7 - 11/8

 .ةح/ 0 ينيلكلا خيشلا - يفاكلا (؟)

 ٠ ثيدحلا يف قدصلا ةوسأ مالسلا اههلع ةمطاف - رشع عبارلا لصفلا ٠



 4ك

 مالسلا امهيلع ةمطاف ةقيدصلا نع ةصق لقني يركسعلا مامالا

 ءارهزلا ةمطاف ةقيّدصلا دنع ةأرما ترضح)» :مالّسلا هيلع يركسعلا دمحم وبأ لاق

 ينتثعب دقو «ءيش اهتالص رمأ يف اهيلع سبل دقو ةفيعض ةدلاو يل َّنِإ :تلاقف مالّسلا اهيلع

 ءاهتباجأف تثلث مث .تباجأف تّنثف .كلذ نع مالّسلا اهيلع ةمطاف اهتباجأف .كلأسأ كيلإ

 .تباجأف ترشع نأ ىلإ

 اهيلع ةمطاف تلاق .هللا لوسر ةنباي كيلع ّقشأ ال :تلاقف ةرثكلا نم تلجخ مث

 ليقث لمحب حطس ىلإ دعصي ًاموي يرتكا نم ِتيأرأ ءِكل ادب اّنع ٍلَسو يتاه :مالّسلا

 نم رثكأب ةلأسم لكل انأ تيرتكا :تلاقف .ال :تلاقف ؟هيلع لقثي رانيد فلأ ةئام هاركو

 ."”ثيدحلا - (ّيلع لقني ال نأ ىرحأف ًاؤلؤل شرعلا ىلإ ىرثلا نيب ام ءلم

 هتيب لهأو دمحم نيقداصلا ةعاطب رمأي ىلاعت هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةعضب اهرابتعاب بجاو مالسلا اهيلع ءارهزلا ةقيّدصلا عابّتا

 اهيلع ءارهزلا رابتعاب بجاو هَّنأ اك «هعابتاو هتعاط ىلاعت هللا انيلع بجوأ يذلا هلآو
 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مسيل - | منجد مر

 .مهعم نوكلاو مهعابتاب ئرابلا رمأ نيذلا نيقداصلا نم مالسلا

 عم :لاق "”4َنيِقدآصلا َعَم اوُبرككو# هلوق يف مالسلا هيلع رفعج يبأ نع «رباج ىور

 .""هلآو هيلع هللا لص دمحم لآ

 ,4َنيِقدآصلاَعَم اوُبوكحإ :هلوق يف مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع سينخ نب ىلعملا ىورو
 .«”ههتعاطب [:لاق]

 )١( ص :مالّسلا هيلع يركسعلا مامإلا ريسفت 1٠”7.

 ) )7ةيآلا :ةبوتلا ةروس ١١9.

 ١5٠. :5 يسربطلا خيشلا - نايبلا عمجم ريسفت (') 0



 كلل

 ةصلختسملا سوردلا

 نإو .قحلا ناسل وه مالسلا هيلع نيدّحوملا ىلومو نينمؤملا ريمأ لوقي امك قدصلا

 هللا هقّدصي نم لّوأ - مالسلا هيلع دمحم نب رفعج تيبلا لهأ ٌقداص لوقي امك - قداصلا

 .قداص هنأ ملعت هّسفن هقّدصتو «قداص هَّنَأ ملعي لجو زع

 «ةنامألا ءادأو ثيدحلا قدصب هابص ذنم هلآو هيلع هللا ىلص ميركلا انّيبن فرع دقلو

 اَل هوبّذك نيح ةلماك ةّجحلا مهيلع تناك كلذلو ؛نيمألا قداصلا هيّمست شيرق تناكو

 .ًايبن مهيلإ ىلاعت هللا هثعب

 قدص يف ىلعألا لثملاو ةوسألا مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس ءارهزلا تناكو

 اًماعفأ تقّدص دقلو «هلآو هيلع هللا لص لسرملا اهوبأ هب ءاج اب قيدصتلا يفو ثيدحلا

 امل ىلاعت دهش اى ؛(ةقيّدصلا)»ب اهاّيسو قدصلاب ةزعلا ٌبر امل دهش دقلو ؛اًملاوقأ

 موي ىلإ لتي ًانآرق اهينباو اهلعب ٌقحو اهقح يف لزنأ موي سندو سجر لك نع ةراهطلاب

 موي قّدصملا قداصلا اهوبأ مالسلا اهيلع ءارهزلل دهشو ؛ريهطتلاب مهل دهشيو ةمايقلا

 .(ىربكلا ةقيّذصلا)ب اهاّس

 «ثيدحلا قدصب الإ ًايبن ثعبي مل لجو زع هللا نإ» :مالسلا هيلع قداصلا مامإلا لوقي

 نسحأ» :قداصلا ناسنإلا ةميق يف مالسلا هيلع لوقيو .«رجافلاو درا ىلإ ةنامألا ءادأو

 /(هلغاف رخل ةهربخو هلئاق قدصلا نم

 بأ األ ىلاعتو كرابت لاقف «نيقداصلا عابتاب رمأو «قدصلاب هدابع ىلاعت هللا رمأ دقلو
 (07(نيقداآصلا ّعَم اوُبوكحَو هللا اونا اوُتَما َن يذلا

 )١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس ١١9.

 ٠ ثيدحلا يف قدصلا ةوسأ مالسلا اههلع ةمطاف - رشع عبارلا لصفلا ٠
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 مالسلا اهيلع ءارهزلا اضر

 اهلاثتماو ىلاعت هللا ءاضقب





 ز هقكلا
 هتليضف ب درو امو هتقيقحو هللا ءاضقب اضّرلا ىنعم

 اورفظت .مكبولق نم اضَرلا هللا اوطعأ» :مالّسلا هيلع لاق :يناشاكلا ضيفلا لاق

 .«الف الإو .مكرقف باوثب

 كّبر انل لّس :مالّسلا هيلع هل اولاق امل ليئارسإ ينب نأ مالّسلا هيلع ىسوم رابخأ يفو

 .«اولاق ام ٌتعمس دق يهلإ» :مالّسلا هيلع ىسوم لاقف ءاّنع هب ىضري هانلعف نحن اذإ ًارمأ

 انّيبن نع يور ام اذهل دهشيو ؛(مهنع ىضرأ ىّتح ينع نوضري مهل لق ىسوم اي) :لاقف

 ىلاعت هلل ام رظنيلف «ّلجو ّرع هللا دنع هل ام ملعي نأ ٌبحأ نم» :لاق هنأ هلآو هيلع هللا ىلص

 .«هسفن نم دبعلا هلزنأ ثيح هنم دبعلا لزنُي ىلاعت هللا ّنإف .هدنع

 يتاجانم ةوالح بهذي مهلا ّنِإ ءايندلاب مهما يئايلوأل ام» :مالّسلا هيلع دواد رابخأ يفو

 .(نوّمتغي ال نيّيناحور اونوكي نأ يئايلوأ نم يتّبحم نإ دواد اي ,مهبولق نم

 .(هل ٌبحلاو هللا نع اضّرلا» :لاقف ؟لامعألا لضفأ ام :مالّسلا هيلع ىسيع لئسو

 ؛هلمعأ ىّتح كاضر هيف رمأ ىلع يِنَّلُذ ٌبر ايا :لاق مالّسلا هيلع ىسوم نأ يورو

 ينّلد ّبر اي :لاقف ؛هركت ام ىلع ربصت ال تنأو كهرك يف ياضر :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف

 .«يئاضقب كاضر يف ياضر نإ :لاقف ؟هيلع

 نم :لاق ؟كيلإ ٌبحأ كقلخ يأ ّبر يأ» :مالّسلا هيلع ىسوم ةاجانم يفو

 نَم :لاق ؟طخاس هيلع تنأ كقلخ ّيأف :لاق ,ينلاس بوبحملا هنم تذخأ اذإ

 كلذو .هنم ّدشأ وهام يور دقو .يئاضق هرك هل ٌتيضق اذإف رمألا يف ينريختسي

 مو يئاضقب ٌضري ملو يئالب ىلع ربصي مل نم ءانأ الإ هلإ ال هللا انأ :لاق ىلاعت هللا ْنأ

 20.«ياوس ابر ذخّتيلف ءيئامعن ركشي

 )١( يناشاكلا ضيفلل ءايحألا بيذبت يف ءاضيبلا ةجحملا 8: 85 - 84.

 « هرمأل اهلاثتماو ىلاعت هّنلا ءاضقب مالسلا اهلع ءارهزلا اضر - رشع سماخلا لصفلا*



 تصر ممل هيمو ميج در مسيل - مضت جرت

 فتن
 مالسلا اهيلع ةيضارلا ءارهزلا

 .ملسملا درفلا ناميإ ةمالع لجو زع هرمأ لاثتماو هل ميلستلاو ىلاعت هللا ءاضقب اضرلا

 ؟نمؤم هنأ نمؤملا ملعي ءيش يأب :لئس نأ مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع يور دقو

 هنع يورو .'"(طخسوأ رورس نم هيلع درو اهبف اضرلاو هلل ميلستلاب» :مالسلا هيلع لاق

 ."”(هللا ءاضقب مهاضرأ هللاب سانلا َملعأ َّنِإ) :هلوق مالسلا هيلع

 هكلام َّنأو «ىلاعت هلل كولمم دبع ِهَّنأ ٌملسملا ملع اذإ ؟ىلاعت هللا رمأل ُملسملا مَّلسي فيك

 يف طخسي الو هل مّلسيو ىلاعت هلل هرمأ ضّوفيس هَّنإف .حالصلاو ريخلا الإ هل ديري ال هّبرو

 .همكح نم ءىش

 نم ءاضقلا هوركمب اضرلا» :لاق مالسلا هيلع نيدباعلا نيز مامإلا نع يور دقو

 هللا دابع اي» :لاق ِهّنَأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع يورو .””«نيقيلا تاجرد ىلعأ

 ال هب هريبدتو بيبطلا هملعي |يف ىضرملا حالصف «بيبطلاك نيملاعلا برو ىضرملاك متنأ

 (9.«نيزئافلا نم اونوكت هرمأ هلل اومّلسف الأ ؛هحرتقيو ضيرملا هيهتشي اميف
 نم ّيِإ ٌبحأ رقفلا) لوقي رذ ابأ َّنِإ :مالسلا هيلع ىبتجملا نسحلا انمامإل ليق دقلو

 لوقأف انأ امأ !رذ ابأ هللا محر» :مالسلا هيلع لاقف «(ةحصلا نم يلإ ّبحأ مقّسلاو «ىنغلا

 فّرصت اهب اضرلا ىلع فوقولا ّدح اذهو !ًائيش ّنمتي مل هل هللا رايتخا نسح ىلع لكذتا نم

 22 !(«ءاضقلا هب

 )١( يفاكلا ”7 1.

  6ا نا عا ف اعننالا نانا نإ هينا سيحل

 .(هل هللا اهراتخا يتلا لاح ا ريغ يف هنأ ّنمتي مل هل هللا نم



 فقل

 لبق قزرلا نم ليلقلاب يضر نَم١ :لاق هّنَأ مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع يورو

 هتبسكم تكزو هتنوؤم تّفخ لالحلا نم ريسيلاب يضر نمو ؛لمعلا نم ريسيلا هنم هللا

 (""!(رجعلا ّدح نم جرخو

 ءىلاعت هللا ءاضقب تيضر اََّنأل (ةيضارلا) بقل مالسلا اهيلع ءارهزلا تلان دقل

 ل ا ل

 غلبو . يدار هييالز حلل صاحي زا طخس وأ رّمذت ةملك مالسلا اهيلع ءارهزلا

 هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر اهثّدح اّن اهّئأ هريدقتو ىلاعت هللا ءاضقب اضرلا مالسلا اهيلع اهب

 نم هيلع يرجي اهب اهربخأو «مالسلا هيلع نيسحلا اهنيع ةّرقو اهبيبح عرصم نع هلآو

 .دمحم تنب ةمطاف اي» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امل لاقف .تعجرتساو تنزح «ءالبلا

 نوكي نأ نيضرت امأ ؟باسحلا دنع قلخلا اذه يف نيعاطتف رمأب ًادغ نيرمأت نأ نيبحت امأ

 نوكي نأ نيضرت امأ ؟ةعافشلا هنولأسي كوبأ نوكي نأ نيضرت امأ ؟شرعلا ةلمح نم كنبا

 (...؟هءادعأ هنع دوذيو هءايلوأ هنم يقسيف .ضوحلا نع شطعلا موي قلخلا دوذي كلعب

 .(هللا لع تلكوتو تيضرو تمّلس «ةبأ اي) :تلاقف ءفيرشلا همالك رخآ ىلإ

 همعنو ىلاعت هللا ءالآ نم اهتدشو ايندلا ةرارم مالسلا اهيلع ةيضارلا ءارهزلا تدع دقل

 ءاسك اهيلعو اهآر هلآو هيلع هللا لص اهابأ َّنأ يور ثيح ؛اهيلع ىلاعت هركش بجي يتلا
 .اهدلو عضرتو اهيديب نحطت يهو «لبإلا ةلجأ نم

 .ةرخآلا ةوالحب ايندلا ةرارم لّجعت «هاتنب اي» :لاقف هلآو هيلع هللا لص هانيع تعمدف

 َفْوَسْلَو# :هللا لزنأف .«هتالآ ىلع هلل ركشلاو هتامعن ىلع هلل دمحلا هللا لوسر اي :تلاقف

 .717/17/ص :لوقعلا فحت )١(

 « هرمأل اهلاثتماو ىلاعت هّنلا ءاضقب مالسلا اههلع ءارهزلا اضر - رشع سماخلا لصفلا*



 عي ممل هسا | ميك م يمت مس يل - | منجد مر

> 

 .016 ىضْرتف كبَر :كيلضُب
7 5 3 1 5 > 

 مالّسلا مهيلع نيسح لاو نسحلاو ةمطافو ايلع هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمج دقلو

 دق :لوقي لجو زع هللا َّنِإ) :لاقو ةّدش مهيداعأ نم نوقليس مََّئأب مهربخأو هتيب يف

 ىتح هئاضق نم لزن امو هللا رمأل ريصن :اولاقف ؟نولوقت |مف «ةنتف مكل مكّودع تلعج

 .«هيلع مدقن

 «ةيضارلا» ىنعم كي

 ىكحي فيرشلا بقللا اذه ...) :(ةيضارلا) بقل نايب يف يروجكلا بيطخلا لاق

 نيموصعملل ّآلإ نوكي ال ملاع وهو ءربكألا ناوضرلا ملاع يكحيو ؛ةسدقملا كلت اضر

 اًهيعَّسِل * ةّمعان ٍذِئَمْوَي هوجو :ةيشاغلا ةروس يف ىلاعت قحلا ربخأ امك «(مالسلا مهيلع)

 هه ع هي

 ."”4ةّيلاَع ةنَج يف“ *ز

 (يسفن نم ًءاضر كسفنل ذخو» :ءاعدلا نم ةرقفلا هذه ريسفت يف ءافرعلا ضعب لاق

 موي تراص «ةيضار سفنلا تراص اذإف ءاهيلع دريو كنم لزني ام لكب يسفن يضرأ يأ
 الو ءامل هللا هرّذق ام ىلع طخست ال اّْمَأ ةيضارلا سفنلا ةمالعو .ةّيضرم ةشيع ىلإ ةمايقلا

 «لمعلا نم ليلعلاب اهيسف نمي ىصرت

 و «لمعلا نم ريسيلا هنم هللا لبق ,قزرلا نم ليلقلاب يضر نَم» :عمجملا يف يور

 ءاهءاودو ايندلا ءاد هللا هرّضبو .هلهأ مّعنتو هتنوؤم تفخ «لالحلا نم ريسبلاب يضر

 .«مالسلا راد ىلإ الاس اهنم هجرخأو

 .ه ةيآلا : يحضل اةروس )١(

 ١٠١. - م ةيآلا :ةيشاغلا ةروس (؟)



 هك

 ةياغ ثيدحلا اذهو .ليلقلاب هسفنل ىضريو هيلع رّدق اب طخسي ال يذلا :ىضارلاو

 .لالجلاو فرشلا يف

 نم جورخلاو قحلا ىلإ عوجرلا نامز تغلب «ةئتمطم تراص اذإ سفنلا ْنأ ملعاو

 ءاضرإلا اذهو .ةيضرمو ةيضار ذئنيح يهف ءسدقلا ملاع ىلإ هجوتلاو ندبلا قئالع

 يقرت نم حشار وهو ناقيإلا ماقم يلي نانئمطالاو سفنلا يف عدوملا نانئمطالا نم ئشان

 .ةقحلا تاكلملا

 راد يف نايعلاو ةدهاشملاب اهاري ةرخآلا يف هفحت يتلا ةيانعلا نأ نانئمطالا ىنعمو

 ىنعم وهو ؛دحاو جبن ىلع ةرخآلاو ايندلا يف هيدل فشكلاو دوهشلا ملاع َّنأ يأ ءايندلا

 .(ًانيقي تددزا ام ءاطغلا يل فشُك ول»

 لاق ؛ىلاعت قحلل ةئئمطملا وأ نزحلاو فوخلا نم ةنمآلا ةئئمطملا سفنلا :عمجملا يف لاق

 014 ومار فلو ىلإ وحنا »# يللا نسنلا اهكب ان: نكن
 ىلإ ةئئمطملا سفنلا» :قداصلا نع(مالسلا مهيلع) تيبلا لهأ نع ريسفتلا يف ءاجو

 5 .يدابع ين يلخداو .باوثلاب ةّيضرملاو «ةيالولاب ةيضارلاو هلآو هيلع هللا لص دّمحم

 .«مالسلا مهيلع هتيب لهأو دّمحم

 دقو «مالسلا اهيلع ةرهاطلا ةقيّدصلا ةمطاف ديجمت يف ةياغ بقللا اذه ْنِإ :ةصالخلاو

 هلوسرو هللا اضرب اهاضر دحتا لب «لالجلا يذ ةبيبح يف لامكلا وحنب اضرلا ةفص ترهظ

 طخسو «ءياضر ةمطاف اضر» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاق امل آلإو «ةرياغملا تعفتراو

 ءارهزلا ةمصع هرئاظنو ثيدحلا اذه نم يسلجملا موحرملا دافتسا دقو .«يطخس ةمطاف

 ."”يروجكلا بيطخلا مالك ىهتنا.مالسلا اهيلع

 .7/و اال ةيآلا :رجفلا ةروس )١(

 ,7171- 71:١ ةيمطافلا صئاصخلا (؟)
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 هلوسرو هللا اضرب ةيضار ءارهزلا

 هلآو هيلع هللا ىلص دارأ «عمدلا همامأ تفرذو ءاهضرم لسرملا اهيبأل ةمطاف تكش امل

 ىلإ قباسلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نم اهجّوز ِهّنأب اهرّكذف ءاهرطاخ بّيطيو اهيّلسي نأ
 رده ريكا ةمعفلا هه ناو: [لجةمألا كقعاو:ةلوسزلا هلع عيدنا تاور هقانألا

 اهميلستو اهاضر نلعت مالسلا اهيلع ةيضارلا ءارهزلا دجنو .هءانعو ضرملا ملأ اهيسنّت نأ

 .لجو زع هللا رمأل

 اهاتأف .مالّسلا اهيلع هللا لوسر تنب ةمطاف تضرم :لاق هنأ ءنانس نب نادعم نعو

 يتّمأ مدقأ كتجّوز نأ نيضرت امأ «ةمطاف اي» :لاقف .اهلاح هيلإ تكشو تكبف ءاهدوعيل
2 

 ."7(هّللا لوسر اي تيضر ىلب» :تلاق ؟(لح مهمظعأو ًاملع مهرثكأو املس

 لوسرلا ةادانم 2 ىلاعت ٍبرلارمأل ءارهزلا لاثتما

 مهاهن دقف «هتبطاخمو لوسرلا ءاعد يف ىلاعت هللا رمأل مالسلا اهيلع ءارهزلا تلثتما

 ابأ اي) وأ (دّمحم اي) هلوقب هبطاخي ةباحصلا ضعب ناك ثيح «هتينك وأ همساب هوبطاخي نأ

 يبن اي) وأ (هللا لوسر اي)ب يأ «هئامسأو هتافص مركأب هوبطاخي نأ ىلاعت مهرمأو «(مساقلا

 تعراس اهنكل «هيلإ سانلا برقأو هتناحيرو يبنلا ةعضب مالسلا اهيلع اًنأ عمو !"”(هللا

 مث ءاهلهأ يف الو اهيف لزنت مل ةيآلا َّنأ هللا لوسر اهربخأ ىتح «يملإلا رمألا لاثتما ىلإ

 كيرلا يشراردهلق نإ تحل ه1 نر هكاف وت نأ اهورخأ

 ءاسن ةديس مالّسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف هّمَآ نع «مالّسلا هيلع يلع نب نيسحلا نع

 )١( رابخألا حرش 71١ :7/ح 047.

 يناشاكلا ضيفلل يفاصلا ريسفتلا رظنا (؟) ”: 50١ .



 > عن
 زكي لولا اعد اوُلَعْجَت الإ» :ةيآلا هذه ةءارق يديس ىلع تلزن» :تلاق «نيملاعلا

 لص يبنلا تبهو تئجف :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاق «2774أضْمَبْركحِيغْعَب اعدك

  «ةينب اي :لاقو لع لبقأف .هللا لوسر :لوقأ تلعجف .هابأ اي :هل لوقأ نأ هلآو هيلع هللا

 َّنِإ و .ءافجلا لهأ يف تلزن اّنإو .كنم انأو ينم ٍِتنأ :لاق .لبق نم كلهأ يف الو كيف لزنت

 يتهبج لّبقو .دلولا معن تنأ :لاق مث .برلل ىضرأو بلقلا ىلإ ّبحأ (هابأ اي) :كلوق

 .""”(هدعب بيطلا ىلإ تجنحا مف ؛هقير نم ينحسمو

 نيملاعلا بر هللا يضر ىتح ةمطاف تيضر ام

 مايقول ىقزي لاس ذأ ةنيعازإل دكا قع قدور هلع هلا يعش لونغ لآ

 ْتيضر ام اََّنأب ءارهزلا هتنبا نع ربخُت هلآو هيلع هللا لص وه اهو ءاهبضغل بضغيو

 ءارهزلا ةمصع ملاعم حوضوب ىرن نيثيدحلا نيذه يفو .نيملاعلا بر ىلاعت هللا يضر ىتح

 هيف سيل رمأب ىضرت ال يهف ءًاريهطت اهرّهطو سجرلا اهنع هللا بهذأ يتلا مالسلا اهيلع
 .ةيضرُي (ب الإ ىضرت ال اّنأل ءارهزلا اضرل ىضري قلاعت هللاو ءاضر ىلاعت هلل

 ىلص يبنلا ىلع نميأ ّمأ تلخد :لاق هللا دبع نب رباج نع ركاسع نبا ظفاحلا جرخأ

 لوسر اي تيكب :تلاق ؟كينيع هللا ىكبأ ال كيكبُي ام :امه لاقف يكبت يهو هلآو هيلع هللا

 اهسأر ىلع رثنف ءراصنألا نم ًالجر هتنبا جّوز دق راصنألا نم لجر لزنم تلخد ينأل هللا

 لاقف ًائيش اهيلع رشي لو بلاط يبأ نب يلع نم ةمطاف كجيوزت ٌتركذف ءركسلاو زوللا
 ينّصختساو ةماركلاب ينثعب يذلاوف «نميأ َّمأ اي يكبت ال» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 .507 ةيآلا :رونلا ةروس )١(

 يف ريسي فالتخاب 00 : 5” راونألا راحب ؛ةرخافلا بقانملا نع .نورشعلا و يداحلا بابلا/ ١: ٠١١ راربألا ةيلح (؟)

 .ظفللا
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 ةمطاف ٌتيضر امو «ىلع ىضر ىتح تيضر ام .هجّوز هللا نكلو هتجّوز انأ ام ةلاسرلاب

 .©7ثيدحلا ؛«نيملاعلا بر هللا ىضر ىتح

 هلوسرو ىلاعت هللا نع ةيضار ءارهزلا

 .هلوسرو هللا هل هراتخا |هيف هريخ نأ ملعو مّلس ًارمأ هلوسرو هللا هل راتخا اذإ نمؤملا

 ْمُهَل ىوكحي “نأ ارم ُهلوُسَرَو ُهّللا ىَضَقاذإ ِةَِمْؤُم الو نِمْؤُمِل ناك اول ىلاعت لاق
 هللا مكحب اضرلا دّسجت مالسلا اهيلع ةيضارلا ءارهزلا دجنو ."”«ٌمِهِرْمَأ 'نِم ُةرَيِخْلا

 مالسلا اهيلع اهدجن لب ءاهتشيعم نوما لوا اهتارر رمأ يف ءاوس ءامهرايتخاو هلوسرو

 قّدصملا قداصلا اهربخُت يتلا نحملاو بئاصملا مامأ ةمّلسم ةيضار - ًابيرق يتأيس امك -

 ةرارم ربتعت مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ يتآيسو ءاهدعب نم اهتّيرذ ىلعو اهيلع يرجتس اّئأ

 .اهيلع هركش يغبني يتلا همعنو ىلاعت هللا ءالآ ةلمح نم شيعلا كنضو ايندلا

 هيلع- بلاط يبأ نب يلع يل لاق «لاق دبعأ نبا نع هدانسإب لبنح نب دمحأ ىور

 ؟بلاط يبأ نب اي هقح امو :تلق لاق ؟«ماعطلا قح ام يردت له دبعأ نب ايا :-مالسلا

 ؟(تغرف اذإ هركش ام يردتو» :لاق .«انتقزر امهيف انل كراب مهللا هللا مسب لوقا :لاق

 كربخأ الأ» :لاق مث «اناقسو انمعطأ يذلا هلل دمحلا لوقت» :لاق ؟هركش امو :تلق«لاق

 نم تناكو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةنبا تناك ؟-مالسلا اهيلع- ةمطاف نعو ينع

 ةبرقلاب تقتساو ءاهديب ىحرلا رّْثُأ ىتح ىحرلاب ترجف ءيتجوز تناكو هيلع هلهأ مركأ

 ىتح ردقلا تحت تدقوأو ءابمايث تربغا ىتح تيبلا تّمقو ءاهرحنب ةبرقلا ترثأ ىتح

 يبسب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدقف ؛ررض كلذ نم اهباصأف ءاهبايث تسند

 )١( قشمد ةنيدم خيرات ١1771:57.

 )( ةيآلا :بازحألا ةروس 5”7.



 فشلا

 .هيف ِتنأ ام رح كيقي ًامداخ هيلأساف هللا لوسر ىلإ يقلطنا :اهل تلقف :لاق .مدخ وأ

 .ثيدحلا ركذف هلأست لو تعجرف ءًامادخ وأ ًامدخ هدنع تدجوف هللا لوسر ىلإ تقلطناف

 «نيثالثو ًاثالث يحّبس كشارف ىلإ تيوأ اذإ ؟مداخ نم كل ريخ وه ام ىلع كلدأ الأ :لاقف

 تيضر) :تلاقف اهسأر تجرخأف :لاق .نيثالثو ًاعبرأ يرّبكو «نيثالثو ًاثالث يدمحاو

 ."7(نيتّرم (هلوسرو هللا نع

 هللا لوسر نم ةمطاف يلع بطخ امل :لاق ةريره بأ نع ركاسع نبا ظفاحلا جرخأو

 اذاف ءكبطخ دق ًايلع كّمع نبا نإ !ةينب يأ» :امل لاقف اهيلع لخد هلآو هيلع هللا لص

 ينثعب يذلاو» :لاقف !«شيرق ريقفل ينترخذ ان ةبأ اي كَّنأك» :تلاق مث تكبف ؟(نيلوقت

 ىضر اهب ٌتيضر» :ةمطاف تلاقف !«ءامسلا نم هيف هللا نذأ ىتح اذه يف ٌتمّلكت ام ,قحلاب

 ."”ثيدحلا -(«هلوسرو ىلل هللا

 ىلاعت هللا ءالآ نم ايندلا ةرارم ربتعت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 هتقشمو شيعلا فظش عراصت ةقبقرلا هتنبا ىلإ رظني وهو ميحرلا يبنلا نيعأ عمدت

 يهو اهدلو عضرتو «ىحرلا دومع غبصتف امهؤامد ليست ىتح اهيديب ىحرلاب نحطتف

 ًءاسك يدترت ةبيبحلا هتنبا ىري وهو هعومد يبنلا فرذيو ءاهردص ىلع وفغي ىتح نحطت

 تناك ْنِإ .ةرخآلا ةوالحب ايندلا ةرارم لّجعتت نأب ا سمهيف ؛لبإلا ةلجأ نم ًاظيلغ

 ةمايقلا موي هئالآو هئاعن نم كّبر ِكيطعُي فوسف «مقلعلاك ةّرم لوسرلا ةعضب اي ِكاينَذ
 و نا وه 4

 .نيضرتو كنيع رقتف

 )١( لبنح نب دمحأ دنسم ١: ١87.

 ) )1قشمد ةنيدم خيرات 47: ١70.
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 نع «يريشقلا ريسفتو ؛مالّسلا هيلع دمحم نب رفعج نع هريسفت يف يبلعثلا جرخأ

 نم ءاسك اهيلعو مالّسلا اهيلع ةمطاف هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىأر ِهَّنأ ءيراصنألا رباج

 .اهدلو عضرتو اهيديب نحطت يهو «لبإلا ةلجأ

 ةوالحب ايندلا ةرارم ٍلّجعت «هاتنب اي» :لاقف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر انيع تعمدف

 :هللا لزنأف .«هئالآ ىلع هلل ركشلاو «هئامعن ىلع هلل دمحلا .هللا لوسر اي) :تلاقف .«ةرخآلا

 ."04017ىضْرتف كبَر كيِطْعُي فوَسلو)#

 همكحب ىضرتو هللا ءاضقل ملستف نيسحلا لتقب هتنبا ربخي يبنلا

 اطرد هذصب وارض السلا هيل نييسكلا اهنيغ زد الجل اهناعر ا رمزلا لمخ

 وبأ يأيو ةداعلا ند اعمال احول نأ يق جبت ا هابل ويقال ولزكو

 هيلع 0 0 هيلتاق نعليف ههجو ىلإ عّلطتيو هلمحيو نيسحلا ذخأيف ءارهزلا

 !؟«لوقت ءيش ّيأ ةبأ اي» :لوهذب لءاستتو . امنيا مدلك اهي وطب نحس رهرلا عشر

 ضرألا ىلع مهل سيل هتيب لهأ نم ةبصع يف لتقّيس اهدبك ةذلفو اهنبا َّنَأ يبنلا اهربخُيف

 مهركسعم ىلإ رظني هّنأك ىتح ءنايع ّيبنلا مهاري !رهاوزلا ءامسلا موجن مُهَئأك «هيبش
 عدصنيو مالسلا اهيلع ءارهزلا عجرتستف !!اهيف نودقريس يتلا مهتبرتو مهلاحر ٌطحمو

 اههانيس يتلا ءادهشلا دّيس اهدلو ةجردب يبنلا اهربخُيف ءًاناخس عومدلا ّبصت ميحرلا اهبلق

 حيباصم مََّئأو ءاعفشلا مَّئأِب مهفصو نيذلا ىللاعت هللا دنع هيّبحمو هراّوز ةلزنمبو «هتداهشب

 ٌنميس يتلا ةعافشلا ةلزنمب اهربخأ مث .ثيغلا مهب لزنتسي نيذلا مَّئأو ءروجلا تاملظ يف

 اهَنأو هرانلاو نجلا نيب ميسقلا نوكيس نينمؤملا ريمأ اهجوز َّنأو «ةمايقلا موي اهيبأ ىلع اهب هلل

 .ه ةيآلا : يحضل اةروس )١(

 .ىبلعثلا ريسفت نع 2745 :4 نيبقثلا رون ريسفت ؛ىبلعثلا ريسفت نع ٠ 57 :7" بوشآر هش نبال بقانملا (7)



 >هقلظلا

 ّبحلا ٌريطلا طقتلي اى ةمايقلا موي اهتعيش طقتلتس اهَّتأو عاطتف ةمايقلا موي قلخلا يف رمأتس
 .(هللا ىلع تلّكوتو تيضرو ْتمّلس ةبأ اي) :تلاقف ؛ةّئجلا مهلخدتف دّيجلا

 هذخأف .هلمحت هّمَأ عم مالّسلا هيلع نيسحلا ناك» :لاق مالّسلا هيلع هللا دبع يبأ نع

 هللا كلهأو .كيبلاس هللا نعلو ؛كيلتاق هللا نعل :لاقف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف .كيلع مهناعأ نم نيبو ينيب هللا مكحو «كيلع نيرزاوتملا

 ملظلاو ىذألا نم كدعبو يدعب هبيصي ام ثركذ ءهاتنب اي :لاق !؟لوقت ءيش يأ !ةبأ اي

 رظنا ٌنأكو «لتقلا ىلإ نوداهتي .ءامسلا موجن ممأك ةبصع ين ذئموي وهو «يغبلاو ردغلاو

 .مهتبرتو مهاحر عضوم ىلإو مهركسعم ىلإ

 يهو ءالبرك هل لاقي عضوم :لاق ؟فصت يذلا عوضوملا اذه نيأو «ةبأ اي :تلاقف

 نَم هل عفشي مهدحأ َّنأ ولو ءيتّمأ رارش مهيلع جرخبي ؛ةمألا لغو ًانيلع هاليو ترك تاذ

 ؟لتقُيف «ةبأ اي :تلاق .رانلا يف نودّلخملا مهو ,مهيف اوعَّفُش ام نيضرألاو تاوامسلا يف

 شحولاو ةكئالملاو نوضرألاو تاوامسلا هيكبت ناك دحأ هلبق لت ام «هاتنب اي معن :لاق

 انيبحم نم موق هيتأتو ءسفنتم ضرألا ىلع يقب ام اهل نذؤي ول .لابجلاو راحبلا يف ناتيحلاو

 هيلإ تفتلُي دحأ ضرألا رهظ ىلع سيلو ؛مهنم انقحب موقأ الو هللاب ملعأ ضرألا يف سيل
 ًادغ يضوح ىلع نودراو مهو .ءاعفشلا مهو ءروجلا تاملظ يف حبباصم كئلوأ ؛مهريغ

 نوبلطي الو اننوبلطي مهو مهتمئأ نوبلطي نيد لك لهأو ؛مهاميسب يلع اودرو اذإ مهفرعأ
 .ثيغلا لزني مهب ءضرألا ماوق مهو ءانريغ

 مه ةنجلا لهأ َّنإ «هاتتب اي :لاقف .تكبو «هللاَنِإ «ةبأ اي :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف

 نولتقيف هللا ليبس يف نولتاقي «ةنجلا مهل َّنأب مهاومأو مهسفنأ اولذب ؛ايندلا ين ءادهشلا

 نَم ؛ةتيم نم نوهأ ةلتق ؛اهيف امو ايندلا نم ريخ هللا دنع |مف «قحلا هيلع ًادعو نولتقيو

 « هرمأل اهلاثتماو ىلاعت هّنلا ءاضقب مالسلا اههلع ءارهزلا اضر - رشع سماخلا لصفلا*
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> 

 .تومي فوسف لتقُي ل نمو .هعجضم ىلإ جرخ لتقلا هيلع بتُك

 ؟باسحلا دنع قلخلا اذه يف نيعاطتف رمأب ًادغ نيرمأت نأ نيّبحت امأ ءدمحم تنب ةمطافاي

 ؟ةعافشلا هنولأسي كوبأ نوكي نأ نيضرت امأ ؟شرعلا ةلمح نم كنبا نوكي نأ نيضرت امأ

 هءايلوأ هنم يقسيف .ضوحلا نع شطعلا موي قلخلا دوذي كلعب نوكي نأ نيضرت امأ

 اهنم جرخُت هعيطتف رانلا رمأيو ةنجلا ميسق كلعب نوكي نأ نيضرت امأ ؟هءادعأ هنع دوذيو

 نورظنيو ءامسلا ءاجرإ ىلع ةكئالملا ىلإ نيرظنت نأ نيضرت امأ ؟ءاشي نم كرتيو ءاشي نم

 ؟هللا دنع مهمصاخي وهو قئالخلا رضح دق كلعب ىلإ نورظنيو «هب نيرمأت ام ىلإو كيلإ

 رانلا ترمأو قئالخلا ىلع هتّبح تجلفأ اذإ كيلتاقو كدلو لتاقب عناص هللا نيرت اهف

 نيضرت امأ ؟ءيش لك هيلع فسأيو كنبال يكبت ةكئالملا نوكت نأ نيضرت امأ ؟هعيطت نأ

 مارحلا هللا تيب ىلإ ٌجح نم ةلزنمب هاتأ نم نوكيو هللا نمض يف ًارئاز هاتأ نم نوكي نأ

 ةظفحلا لزت مل يقب نإو «ًاديهش تام تام اذإو «نيع ةفرط ةمحرلا نم ُلخِي لو رمتعاو
 تمّلس «ةبأ اي :تلاق ؟ايندلا قرافي ىتح هنمأو هللا ظفح يف لزي ملو «يقب ام هل وعدت

 .هللا لع تلّكوتو تيضرو

 كينباو تنأو كلعبو ٌّنِإ :لاقف ءاهنيع ىلع حسمو اهبلق ىلع هلآو هيلع هللا لص حسمف

 .20(كبلق حرفيو كانيع رقت ناكم يف

 نينسحلا ةيمست نم اهلعبو ءارهزلا فقوم

 ا

 نأ نأ ىلإ ريشت «مالسلا امهيلع نينسحلا ةيمست نع ةفّرحملا تاياورلا ضعب اندهاش

 م اك هن أ - مهمعزب - كلذ اولّلعو ءابرح هاّيس دلو هل دلو امَّلك ناك مالسلا هيلع نينمؤملا

 )١( ص :تارف ريسفت ؟77 بابلا / ؟ ح/ 59 ص :تارايزلا لماك 50.



 قلل

 اوضرعأف «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل ةهوشم ةروص مسر اولواح اذكه !برحلا بحي

 مزاول نم سيل ِهَّنأ عم «ناديملا يف هتعاجش ىلإ الإ اورظني لو «هايازمو هتافص لك نع
 هاوولم نا قجعتما كسر نأ اوهعز) 4 يفرط كيف ناك دكا اديأ ةعاجشلا هلق

 ءارهزلا َّنأ نع ةحيحصلا تاياورلا حصفت امنيب .ديلولا مسا رّيغيف كلذ دعب يأي ناك

 ريمأ نأو «هدالوأ يّمسي نأ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نم بلطت تناك مالسلا اهيلع

 زميل ليترعس لسرأ لاعت هللا نآو دالوأ ةيمتب هللا لوشو قنسي نأ ناي ناك نينمؤملا

 .هلوسرو هللا ةيمستب ايضر اهلعبو ءارهزلا نأو ءنوراه يدلو يمساب امههتيمستب يبنلا

 تيبلا لهأ ةمئأ ءامسأ ىلع لمتشي يذلا حوللا تاياور نم ةمخض ٌةفئاط انّمالك ديؤيو

 اهيلع ءارهزلا ديب ناك (ةفيحصلا وأ) حوللا ْنأ تاياورلا مظعم حّرصت ذإ ,مالسلا مهيلع

 هدلو نينمؤملا ريمأ يّمسي فيكف «مالسلا هيلع ىبتجملا نسحلا مامإلا ةدالو دعب مالسلا

 ! ؟ًانيسح هاّس ىلاعت هللا ْنَأ مِلع دقو ًابرح نيسحلا

 مالّسلا هيلع نسحلا مالّسلا اهيلع ةمطاف تدلو امل :لاق «هللا دبع نب رباج نع يور

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر همساب قبسأل تنك ام :لاقف .«هّمس» :مالّسلا هيلع يلعل تلاق

 .(لجو زع يبر همساب قبسأل تنك ام» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .«هلآو

 بهذاف «نبا دمحمل دلو دق هَّنأ» :مالّسلا هيلع ليئربج ىلإ هلالج لج هللا ىحوأف

 .نوراه نبا مساب هّمسف ءىسوم نم نوراه ةلزنمب كنم يلع ْنِإ :هل لقو هئّدهو هيلإ

 نأ كرمأي هللا َّنِإ :لاق مث «هلالج لج ىلاعت هللا نم هأتهف مالّسلا هيلع ليئربج طبهف

 :لاقف .يبرع يناسل :لاق .ريش :لاق ؟همسا ناك امو :لاق .نوراه نبا مساب هيّمست

 .70"2(نسحلا هاّمسف ؛نسحلا هّمس

 )١( ص ىدملا مالعأب ىرولا مالعإ 7١١.

 « هرمأل اهلاثتماو ىلاعت هّنلا ءاضقب مالسلا اههلع ءارهزلا اضر - رشع سماخلا لصفلا*
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 يح قلك

 ةمئألا ءامسأ ةغيحص صوصخب يبنلا يهنل لثتمت ءارهزلا

 ةمئألا ءامسأ اهيف نأ هتربخأ ةفيحص مالسلا اهيلع ءارهزلا ديب يراصنألا رباج دهاش

 كلت ّسمي نأ يمت دق ِهَّنأ هتربخأ ءارهزلا ّنكل ءاهيف رظني نأ رباج ٌبحأف ءاهدلو نم

 ىلإ رظني نأ هل نوذأم هَّنَأ هتربخأ مث «يبن تيب لهأ وأ يبن : يصو وأ يبن الإ ةفيحصلا

 ربخ ليوطلا هرمع مكحب ريبكلا يباحصلا رباج انل لقن دقو .اهرهاظ نم ةفيحصلا نطاب

 دهشتسي مالسلا هيلع قداصلا مامإلا َّنأ اندهاشو «مالسلا مهيلع ةمئألا ءامسأو حوللا

 رايتخا َّنأ ةقيقح خيسرت لجأ نم ةفيحصلا يف اهدهاش يا و

 .ىلاعت هللا ملِع يف قبس دق مهئامسأب مهتيمستو ةمئألا

 لال نلف ب ع لل

 تلثتما ول» :يلع نبا ديز هوخأ هل لاقف ءًادهع هيلإ دهعيل مالّسلا هيلع قداصلا هنباب اعد

 .(ًاركنم ت تيتأ نوكت ال نأ توجرل نيسحلاو نسحلا لاثمب ّف

 يه اًغِإو .موسرلاب دوهعلا الو «لاثماب تسيل تانامألا َ !نيسحلا ابأ اي» :هل لاقف

 انثدح !رباج اي» :هل لاقف هللا دبع نب رباجب اعد مث . (لجو زع هللا ججح نع ةق اا

 .«ةفيحصلا نم تنياع اب

 ىللص هللا لوسر دمحم تنب ةمطاف يتالوم ىلع تلخد !رفعج ابأ اي معن :رباج هل لاقف
 2 98 ١

 «ةّرد نم ءاضيب ةفيحص اهديب اذإف «مالّسلا هيلع نسحلا دلومب اهئنهال هلاو هيلع هللا

 ؟كعم اهارأ ىتتلا ةفيحصلا هذه ام !ناوسنلا ةديس اي :تلقف

 !رباج اي) :تلاق .اهيف رظنال ينيلوان :اهل تلق .«يدلو نم ةمئألا ءامسأ اهيف» :تلاق

 (”ثيدحلا «اهرهاظ نم اهنطاب ىلإ رظنت نأ كل نوذأم هنكلو

 )١( مالّسلا هيلع اضرلا رابخأ نويع ١: ح/375 ١.



 كفل

 هئاضقو هللا رمأ ىلع نورباص اهانباو اهلعبو ءارهزلا

 هتّمأ ْنأ ةّرم ريغ مالسلا مهيلع هتيب ّلهأ هلآو هيلع هللا لص قّدصملا قداصلا ربخأ

 ةنتف مهل مهّودع لعج دق ىلاعت هللا ّنأو «ةدشو ًءافج هدعب نوقليس مهَّئأو ,مهل رّكنتتس

 .هرمأو هللا ءاضق ىلع نوربصيس مَّئَأب اولاقف

 :ىسلاو :ءاصقألاو لكلا لع [وريضو::ةاحتمالاو ةقلا لغ كيلا لهأ نيضدقو

 مهلاصئتساو مهلتقب هتّمأ ىلإ هللا لوسر مدقت ولو .مورلا وأ كرتلا دلو نم ايابس مهّئَأك ىتح

- 1 
 ناحبّسو !!تيبلا لهأ ةمالظ ٌدشأ |ف !!ائيش مهيف هتلعف ام ىلع ةَّمألا تداز امل .مهتدابإو

 !ًالوعفمل انّير دعو ناك ْنِإ انّير

 نسحلاو ةمطافو ًايلع عمج هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنإ» :لاق ءمالّسلا هيلع قداصلا

 .(ةّدش مهيداعأ نم نوقليس مََّمأب مهربخأو هتيب يف مالّسلا مهيلع نيسحلاو

 ربصنا :اولاقف ؟(نولوقت ىف «ةنتف مكل مكّودع تلعج دق :لوقي لجو زع هللا َّنإ) :لاقو

 ضْعَبِلِْم كحَرْعَبانْلَعَجَو# :ةيآلا هذه تلزنف .«هيلع مدقن ىتح هئاضق نم لزن امو هللا رمأل
 ."”(اولاق مك نوربصيس مبنِإو» ؛"4”1ريصب كبَر ناكحَو نوُربْصَقأ ةئثف ا 1 < هدا وو ردع يفسد هع ف 0

 اهتيب باب ينثتست ءامسلاو «باوبألا دس رمأل لثتمت ءارهزلا

 ىلإ لسرأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تعمس نأ دّرجمب

 رظتنت رادلا باب ىلع تسلج «دجسملا ىلإ ةعراش تناك يتلا مهءاوبأ اوذسي نأ هباحصأ

 هللا لوسر نم اهبرقو اهتلزنمب ءارهزلا جتحت لو ءاهتيب باب ٌدسب اهيلإ يبنلا هلسريس نم

 )١( ةيآلا :ناقرفلا ةروس 7١.

 )١( .دئاوفلا زنك نع 7577 ص :ةمدقملا / ناهربلا ريسفت

 « هرمأل اهلاثتماو ىلاعت هّنلا ءاضقب مالسلا اههلع ءارهزلا اضر - رشع سماخلا لصفلا*
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> 

 دحأ باب ٌبنلا دس له - رمعو ركب وبأ لعف امك - لأست ملو «يبنلا مع ساّبعلا جتحا امك

 ىلإ يبنلا اوأجلأ نيذلا هللا لوسر هردصأ يذلا رمألا يف نيضئاخلا عم ضخت ملو ءاهلبق

 ّدس يذلا وه ىلاعت هللا لب يلع باب حتفي لو مهباوبأ ّدسي م هّنأِب مهربخُيل ربنملا دوعص

 .ةحوتفم ةعراش ّللع باب كرتو مهءاوبأ

 نيسحلا نبا يلع ىلع تلخد :لاق ؛يئالملا ىسيع نع ينوكلا ناميلس نب دمحم ىور

 يبأ ينثدح» :لاق ؟ًائيش اهيف كيبأ نم تعمس «باوبألا نع ينثّدح :تلقف مالّسلا هيلع

 هيلع هللا لص هللا لوسر ذخأ :لاق هنأ مالّسلا هيلع يلع نع مالّسلا |مهيلع ىلع نب نيسحلا

 ؟يلبق دحأب اذه لعف له :لاق مث عجرتساف .كباب دس نأ ركب يبأ ىلإ لسرأ مث يدي هلآو

 دحأب لعف له :لاقف .كباب ّدس رمع ىلإ لسرأ مث .هّدسف ,ةعاطو ًاعمس .لاق .ال :لاق

 نناسعلا ىلإ لسا مراكب ذقتف نما ركاب لن[ لاف رك ناب فراق قل
 سيلأ :لاقف هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ عجرا :لاق مث ًاديدش ًابضغ بضغف .كباب ٌدس

 :كباب دس نكلو قب :لاق ؟هيبأ ونص لجزلا مع
 نم رظننت اهباب ىلع تسلجف ثجرخ باوبألا ٌدس مالّسلا اهيلع ةمطاف تعمس الف

 ىأرف «مالّسلا هيلع يلع باب دسي له رظتني سابعلا جرخف .باوبألا ّدسب اهيلإ لسري
 ثجرخ دق :لاقف .اهعم مالّسلا امهيلع نيسحلا نسحلاو ةسلاج مالّسلا اهيلع ةمطاف

 .اهيورج تجرخأو دسألاك اهيعارذ تطسبو

 هللا لص يبنلا عمس (ملف .مالّسلا هيلع يلع باب حّتفو باوبألا دس يف سانلا ضاخو

 مكباوبأ كود ىاللاب ا ام ديف وو يذلا"( :نافق نذل ةلعبم كالا هلو هيلع

 ."7(يلع باب حتفو مكباوبأ ّدس هللا نكلو يلع باب ٌثحتفو

 )١( حر/ 455 :؟ مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مامإلا بقانم 405.



 قلل

 يبنلا رمأب ءارقفلل هلسرتو اهباب ىلع نم ىشوم ًارتس عزتنت ةمطاف

 نأ اهدّوع اى اهيلع لخدي ملف اهتيب ىتأ هللا لوسر اهابأ َّنأ اهلعب ءارهزلا تربخأ

 ًارتس بابلا ىلع ىأر دق هنأ هل ركذف ءببسلا نع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هلأسف !لعفي

 نع نيفارحألا ان: نيوب اهابأ نأ هللا لرسو ناشر تفرغو"!اناقلل وبل اماناق هلو ويقوم

 «ءاش اهب هيف اهرمأي نأ هلآو هيلع هللا ىلص هيلإ تلسرأف «ةلصب اهتنيزو ايندلل تمي ام لك

 .اهل هاّس ةنيدملا لهأ ءارقف تويب نم تيب ىلإ هلسرت نأ اهرمأف

 هتنب مالّسلا اهيلع ةمطاف تيب هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىتأ :لاق هرمع نبا نع

 هللا لص يبنلل هركذف .كلذ هل تركذف مالسلا هيلع يلع ءاجو ءاهيلع ل خدي ملف

 اهاتأف .«ايندللو يلام» :لاقف .«ًايشوم ًارتس اهءاب ىلع تيأر ُّنإ) :لاق .هلآو هيلع

 ىلإ هب لسرت :لاق .ءاش اهب هيف ينرمأيل» :تلاقف .امل كلذ ركذف مالّسلا هيلع يلع

 ."”(ةجاح مهب تيب لهأ نالف

 ّجحلا 2 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأل لثتمت ءارهزلا

 ةيسلا يولعشا لقاقا لوعموزتا ةءاحشلا يقاوم فراح ىف ومالا وو

 سانلا هللا ٌلوسر رمأف «"”4هّلِل ةَرْسُعْلاَو حَحْلا اُمِتأَول ىلاعت هّلوق لزن ثيح «عّتمتلا

 .يدهلا مهعم اوقاس نيذلا كلذ نم ىنثتساو «ةرمع اهولعجيو مهمارحإ نم اوّلحي نأ

 كلت يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ناكو .مهمارحإ ىلع اوميقي نأ كئلوأ ىلع بجي ثيح

 ىلع ماقأف يدها هعم قاس دقو ءاجف .ءيجملاب هللا لوسر هيلإ لسرأف «نميلا يف ةرتفلا

 تسبلو اهمارحإ نم تّلحأو هللا لوسر رمأل تلثتماف مالسلا اهيلع ةمطاف امأ .همارحإ

 )١( يراخبلا حيحص ”1 1١5٠.

 ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؟) ١95.

 « هرمأل اهلاثتماو ىلاعت هّنلا ءاضقب مالسلا اههلع ءارهزلا اضر - رشع سماخلا لصفلا*
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 بعص كلذلو .ٌجحلا مسوم يف ةرمعلا نومرخحي ةيلهاجلا نمز سانلا ناكو .ةغوبصمًابايث 7

 ميكب هكرور رووا ب0 اك ضب ارهفا ةيملسملا نقم لع

 ةنيدملاب ماقأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنِإ» :لاق ءمالّسلا هيلع هلل 00

 قاس مث ,"4جَحْلاِب ساّنلا يف ّْذأَول :هيلع لجو ّزع هللا لزنأ مث .«جحي مل نيرشع

 0 ل لا

 ام يرمأ نم تلبقتسا ولو «لحي نأ ًايده قُّسَي ب مل نَم رمآ نأ ينرمأي هفلخ ىلإ هديب أموأو

 لحي نأ يده لا قئاسل يغبني الو ءيدهلا ثقس ينكلو ؛مكترمأ ام لثم ٌتعنصل تربدتسا

 :هرخآ يف ءاجو ؛ثيدحلا - ...(هلحم يده ا غلبي ىتح

 .ةكمب وهو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع نميلا نم مالّسلا هيلع يلع مدقو

 ًابايث اهيلع دجوو ًابّيط ًاحير دجوف .تّلحأ دق يهو مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع لخدف

 .«هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اذه انرمأ» :تلاقف ؟«ةمطاف اياذه ام» :لاقف ؛ةغوبصم

 هللا لوسر اي» :لاقف ءايتفتسم هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر ىلإ مالّسلا هيلع يلع جرخف

 لص هللا لوسر لاقف !«ةغوبصم بايث اهيلع .تّلحأ دق مالّسلا اهيلع ةمطاف تيأر نإ

 هللا لوسر اي) :لاق ؟(تللهأ اب يلع اي تنأف «كلذب سانلا ترمأ انأ» :هلآو هيلع هللا

 ىلع ّرق» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاقف .«هلآو هيلع هللا لص يبنلا لالهإك لالهإ

 ("”.«يبده يف يكيرش تنأ ؛يلثم كمارحإ

 .71ا/ ةيآلا :جحلا ةروس )١(

 .5 ح/ 754 :؛ يناكلا (؟)



 فظل

 ةصلختسملا سوردلا

 .ملسملا درفلا ناميإ ةمالع لجو زع هرمأ لاثتماو هل ميلستلاو ىلاعت هللا ءاضقب اضرلا

 ؟نمؤم هّنأ نمؤملا ملعي ءيش يأب :لئس هنأ مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع يور دقو

 هنع يورو .(«طخسوأ رورس نم هيلع درو ايف اضرلاو هلل ميلستلاب» :مالسلا هيلع لاق

 .(هللا ءاضقب مهاضرأ هللاب سانلا َملعأ َّنإ» :هلوق مالسلا هيلع

 :حالصلاو ريخلا اّلِإ هل ديري ل هّبرو هكلام َّنأو «ىلاعت هلل كولمم دبع ِهّنأ ٌعلسملا ملع اذإو

 نع يور دقو .همكح نم ءيش يف طخسي الو هل مّلسيو ىلاعت هلل هرمأ ضّوفيس هّنإف

 .«نيقيلا تاجرد ىلعأ نم ءاضقلا هوركمب اضرلا» :لاق مالسلا هيلع نيدباعلا نيز مامإلا

 نيملاعلا برو ىضرملاك متنأ هللا دابع اي» :لاق هنأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع يورو

 .هحرتقيو ضيرملا هيهتشي |ميف ال هب هريبدتو بيبطلا هملعي |يف ىضرملا حالصف ,ءبيبطلاك

 .«نيزئافلا نم اونوكت هرمأ هلل اومّلسف الأ

 ,ىلاعت هللا ءاضقب تيضر اََّنأل (ةيضارلا) بقل مالسلا اهيلع ءارهزلا تلان دقلو

 ءارهزلا تّدع دقلو .لجو زع هئالب ىلع تربصو «هناحبس هيضري ام لك تلعفو

 هركش بجي يتلا همعنو ىلاعت هللا ءالآ نم اهتذشو ايندلا ةرارم مالسلا اهيلع ةيضارلا

 انها
 « هرمأل اهلاثتماو ىلاعت هّنلا ءاضقب مالسلا اههلع ءارهزلا اضر - رشع سماخلا لصفلا*

 <يهرم





 لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ةدابعلا د ىلعألا





 ةدابعلا 24 ىلعألا لثملا

 نود هدابع ضعب ءاقل ىلاعتو كرابت هللا بحي اذاملو ؟ىلاعت هّبر نم ًابيرق دبعلا نوكي مب

 - سحي نيح هّبر نم ًابيرق دبعلا نوكي ؛ةلوهسلا ىهتنم يف كلذ ىلع باوجلا ؟مهضعب

 دجي نيحو «لفاونلاو ضئارفلاب هيلإ بّرقتيو هّبر ءاقل بحي نيحو «ةيدوبعلاب - قمعب

 :اهيضاعاو لا ف نص يمن اخ

 ليلذلا دبعلا ميلست ينعت اهبل يف يهو «هل هعوشخو هالومل دبعلا عوضخ يه ةدابعلا

 درعا ةسم وخلا انتو تسوق ضسوت#لاعتملا :يرزعلا زواق هقر اح هيبقتو هزفأ ةخئاغلا

 يف يهف كلذلو .لماكلا قلاخلاب ناهيإلاو ةفرعملا عوشخ لالخ نم لماكتلا ىلإ صقانلا

 .هتفرعمو ىلاعت هللا نم برقلا لينل ميقتسم طارصو ٌقيرط لب ءافده تسيل اهتاذ ّدح

 الإ َسْنِإلاَو نجلا تْفَلَح اموال ىلاعت هلوق ريسفت يف فيرشلا ثيدحلا يف درو دقو

 !نوفرعيل يأ 004 نودي
 ناك يذلا هلآو هيلع هللا ىلص ءايبنألا متاخ اهيبأب نيملاعلا ءاسن ةديس تدتقا دقلو

 انْلَرْنأ ام * هطإ» ىلاعت هلوق هيلع لزن ىتحو «ناتفيرشلا هامدق تمّروت ىتح هليل موقي
 نم - اهسافنأ عباتت يأ - اهتالص يف جهنت ءارهزلا تناكف م ل ل ف

 رابج ةيشخ نم دعترت اهصئارفو اهقلاخ يدي نيب ةالصلل موقت تناكو «ىلاعت هللا ةفيخ

 «نيبرقملا نم كلم فلأ نوعبس اهيلع مّلسيف اهبارحم يف موقتل اهَّئإ و ءنيضرألاو تاوامسلا

 )١( ةيآلا :تايراذلا ةروس 05.

 ناتيآلا :هط ةروس (؟) ١ .3و

 ٠ ةدابعلا يف ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع سداسلا لصفلا«
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 كققحع

 ٍعِلَرهْطَو ٍكلافطصا هللا كن إإ «ةمطاف اي :نولوقيف ميرم ةكئالملا هب تدان اهب اهنودانيو
 ةعمجلا ةليل اهاري مالّسلا هيلع نسحلا اهدلو ناكو «©"”4َنييَلاعْلا ٍءاسن ىلَع كافْطْصاَو

 اهعمسي ناكو «حبصلا دومع حضتي ىتح ةدجاس ةعكار لزت ملف ءاهبارحم يف تماق دقو

 ناكو ؛ءيثب اهسفنل وعدت الو مهل ءاعدلا رثكتو مهيّمستو تانمؤملاو نينمؤملل وعدت

 اورداغي ال دعب سانلاو ةنيدملا تويب يف ضايبلاب رهزي مالسلا اهيلع ءارهزلا هجو رون

 راهنلا فصتتنا اذإف ءاهمارحم يف ةمئاق اههودجيف ةمطاف تيب ىلإ اهلهأ عرهيف ,مهمون شارف

 ناك بيجعلا رونلا كلذ نأ اهلهأ ىري مث «ةنيدملا تويب يف ةرفصلاب اههجو رون رهز

 رون رهز سمشلا تبرغ اذإف .دودولا اهبر يجانت اهيارحم يف ةمئاقلا ةمطاف هجو نم ًاثعبنم

 لوتبلا هجو نم عشي رونلا كلذ َّنأ اهلهأ ىريف «ةنيدملا تويب يف عطسو ةرمحلاب اههجو
 !!هئالآو ئرابلا ءامعنل ةركاش ةحرف ءهدّجمتو هللا حبست اهبارحم يف ةسلاجلا

 تناك ٌيويند فرت يأ ؟اهايند يف دوجولا يف ةأرما فرشأ هيلع تلصح يذلا ام

 ًائيش ال ينعي نكي مل كلذ ّنكل ءايندلا اياطع نم ًائيش ءاسنلا ةدّيس قذت مل ؟هيف بّلقتت

 ئرابلا ءاطعب حرفت - مث نم - تناكو لجو زع هلل ةّيونعملا معلا يف بّلقتت تماد ام ًادبأ

 .هءامعّت هل دمحتو هننمو

 سحخ ذنم يلعلو يلام» :لوقعلاو ةدئفألا همامأ لهذت لالج يف ةمطاف ءارهزلا لوقت

 انتقفرم َّنإو هانشرتفا ليللا ناك اذإف ءانريعب راهنلاب اهيلع فلعن شبك كسم الإ نينس
 !!«فيل اهوشح مدأ نمل

 ءءاسنلا نم اهريغ لغشي امم يويند لغاش اهبر ركذ نع مالسلا اهيلع ءارهزلا لغشي مل

 ةكئالملا ىلع ٌقحف .هلسر ديسو هللا بيبح ةنبا اهنوك اهقلاخ ىلإ فّلزتلا نع اهب دعقي ملو
 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس 47.



 اقفل

 ٍفلافْطْصاَو ٍلَرهطَو فلافطصا هللا إ9 «ةمطاف اي :اهودانيو اهيلع اومّلسي نأ نيبرقملا
 .204َنيِمَلاعْلا ءاسن ىلَع

 لجو زع هللا َّنأ ةقيقح ىلاعت ٌّقحلا ةدابع نع مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديسب دعقي مل

 حيبستلا اهماعط شرعلا قاس تحت ةقح يف تناك موي «مدآ قلخي نأ لبق هرون نم اهقلخ

 ىتلا نيِباَوألا ةالص ىلصت نيملاعلا ءاسن ةديس تناكف ؛ديمحتلاو ليلهتلاو سيدقتلاو

 ام لّيللا َنِم ًاليلق اوناك# مََّئأب ءاسلا تدهش نيذلا نم تناكو ءاهمساب تيعد

 نع عْيب الو ُةَراَجِتمهيهلت ال مّيحَأِب يحولا تايآ مهتفصو نيذلا نمو "74 وْعَجْهَي

 أ ُهللا ذأ ٍتوُيُب يف# مئأب مهتحدتماو "”«ةاكترلا ِءانيَِو ةالّصلا ماَقإَو هللا ركذ

 .9ُهُمْسا اهيف َركحْذُيَو َعَقْرَت

 ىلاعت هللا ةفيخ نم ةالصلا #4 جهنت ءارهزلا

 .”'ىلاعت هللا ةفيخ نم اهتالص يف جهنت مالّسلا اهيلع ةمطاف تناك :ٍيلحلا دهف نبا لاق

 عباتت وهو - جهنلا نإ ؟ةالصلا يف مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس جهنت اذامل :لوقأ

 ةجيتن وأ ءندبلا بيصي يذلا بعتلاو ةكرحلا ةدش نم ةداع لصحي - اهقحالتو سافنألا

 اهيارحم يف موقت تناك يتلا مالسلا اهيلع ءارهزلا نكل ؛ديدشلا يبسفنلا رثآتلاو لاعفنالا

 عم - بعتلا نم سافنألا قحالتو راهبنالا ةلاح اهبصت مل ةفيرشلا اهمادقأ مروتت ىتح

 .47 ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(

 .١ا/ ةيآلا :تايراذلا ةروس (؟)

 .ا/ ةيآلا :رونلا ةروس (7)

 .5”7 ةيآلا :رونلا ةروس (5)

 .يعادلا ةدع نع 70/4 ١/: راونألا راحب ؛174 ص :يعادلا ةدع (5)

 «٠ ةدابعلا يف ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع سداسلا لصفلا ٠
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> 

 امن هّنأل هتيشخو ىلاعت هللا ةفيخ نم اهسافنأ قحالتتو جهنت تناك لب - هدوجو

 سوال اعلا تنال وهال ةنيطاف نوب لحنا نور 114 ةانلكلا ضاع ند ذللا شنت

 !؟ضرألاو تاوامسلا راّبجو بابرآلا بر

 اهعفرف «هتدابع يف ةصلخم «ىلاعت هللا ةعاط يف ةقاّبسلا مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك دقل

 اهيلع هللا تاولص ءاسنلا ةديس نع يسلجملا جرخأ دقو .هتّيرب ىلع اهنأش ىلعأو ىلاعت هللا

 ."”(هتحلصم لضفأ هيلإ لجو زع هللا طبهأ .هتدابع صلاخ هللا ىلإ دعصأ نم» :تلاق

 نيباوألا ةالص مالسلا اهيلع ةمطاف ةالص

 هّيبن ىلاعت حدمو "7 4ْبآَوَأ ُهَنِإ ُدّْبَعْلا مِن هنع لاقف ناهيلس هّين ىلاعت هللا حدم

 ريثكلا دبعلا وه (باّوألا)و .«؟”4ْبَوأُهَنِإ ُدْبَعْلا معن اًرباَص ُهاَندَجَو انا هنع لاقف بويأ

 هيلع ىبتجملا نسحلا مامإلا نع ثيدحلا يفو .”هتاضرم ءاغتبا ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا

 نجلا نم هل هللا رخس ام هكلم ُِق مالسلا هيلع دواد نب ناميلس ناكف...» :لاق مالسلا

 َناَمْيَلُس ِدوُواَدِل اَمْبَهَوَو# ىلاعت لاقف هتعاطو هللا رمأ يف ًادباكم ًادهاجم ريطلاو سنإلاو

 َمُعِن اًرباَص ُاَندَحَو اّنِإإ# هدهجو هدودو همقُس يف بوأل لاقو «274ْبوأ ُهَنِإ ُدْبَعْلا َمْعِ
 ءارضلاو ءارسلا يف مهديسل اونوكي نأ قياقحلا لهأل يغبني اذكهو ,© بو ُهَنِإ دْبعْلا

 .7/ ةيآلا :رطاف ةروس )١(

 76٠. - 7549 :537/ يبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب )١(

 .5”7 ةيآلا :ص ةروس ()

 .4 5 ةيآلا :ص ةروس (:)

 .4/ ١: 5 راونألا راحب :رظنا (6)

 .5”7 ةيآلا :ص ةروس (5)

 .4 5 ةيآلا :ص ةروس (0)



 دققت
 00 وويل ب (مهنم هاضري يذلا لاحلا ىلع ءاخرلاو ةدشلاو

 عبرأ ىلص نم» لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع ملاس نب ماشه نع يشايعلا ىور

 اهيلع ةمطاف ةالص تناك ؛ُدَحَأ ُهللاَوُه لق# ةرم نيسمحخ ةعكر لك يف [أرقف] تاعكر

 ."7(نيباّوألا ةالص ىهو «مالسلا

 هتدابع ىلع ةلبقملا مالسلا اهيلع ةمطاف هتّمأب هتكئالم يهابي ىلاعت هللا

 هتمأ تماق الك ىلاعت هللا َّنأ - ىوهلا نغ قطني ال يذلا وهو - قّدِصملا قداصلا دهش

 اهتعيش نمآ دق ىلاعت هَّنأ مهدهشأو هتكئالم اهب ىهاب اهبارحم يف ةيسنإلا ءاروحلا ةمطاف

 ءاهئر ةدابع ىلع اهبلقب تلبقأ دقو اهبارحم يف موقت يتلا يهو اهب يهابُي ال فيكو .رانلا نم

 اهرون ىرت يهو ةكئالملا ال نعذت ال فيكو !؟هتفيخو هتيشخ نم اهصئارف تدعتراو

 ءاروحلا ةقولخملا يه كلت !؟ضرألا لهآل بكاوكلا رون رهزي (ى ءامسلا ةكئالمل رهزي

 !هيبنج نيب يتلا هحورو هداؤفل ةرمث تحضأف هّيبن ىلع هللا اهب ّنم يتلا ةيسنإلا

 ةمطاف يتنبا امأو ...» :لاق ءهلآو هيلع هللا لص يبنلا نع يلامألا يف قودصلا ىور

 رون يهو ينم ةعضب يهو «نيرخآلاو نيلوألا نم نيملاعلا ءاسن ةديس اّمإف مالّسلا اهيلع

 تماق ىتم «ةيسنإلا ءاروحلا يهو «ٌيبنج نيب يتلا يحور يهو .يداؤف ةرمث يهو «ينيع

 بكاوكلا رون رهزي امك ءامسلا ةكئالمل اهرون رهز .هلالج لج اهّبر يدي نيب اهبارحم يف
 اهيلع ةمطاف يتتَمَأ ىلإ اورظنا ,يتكئالم اي :هتكئالمل لجو زع هللا لوقيو ءضرألا لهأل

 ىلع اهبلقب تلبقأ دقو «يتفيخ نم اهصئارف دعترت «يدي نيب ةمئاق «يئامإ ةديس مالّسلا

 ٠ ةدابعلا يف ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع سداسلا لصفلا
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 .")«رانلا نم اهتعيش تنمأ دق أ مكدهشأ .يتدابع

 اهبارحم 4 موقت نيح ءارهزلا ىلع ملست ةكئالملا

 نيذلا نوبرقملا ةكئالملا اهيلع مّلسيف اهبارحم يف نيملاعلا ءاسن ةديس ءارهزلا موقت

 ولو - ًانيقي ملعن نحنو .اهبارحم يف ميرم هب تيدون اهب اهنودانيو ءاهب ىلاعت هللا مهاهاب

 «ميرمب نراقت ال مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ - ضرم مهبولق يف نم ضعب ىلع رمألا بعص

 ميرم ٌنهيفو ةنحلا لهأ ءاسن ةديس يهو «نيرخآلاو نيلوألا نم نيملاعلا ءاسن ةديس يهف

 .محازم تنب ةيسآو

 ةديس مالّسلا اهيلع ةمطاف» :لاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع بوشآ رهش نبا جرخأ

 كلم فلأ نوعبس اهيلع مّلسيف اهبارحم يف موقتل امَّمإو .نيرخآلاو نيلوألا نم نيملاعلا ءاسن

 ٍكلافطْصا هللا نإ ,«ةمطاف اي :نولوقيف ميرم ةكئالملا هب تدان اهب اهنودانيو «نيبرقملا

 .04”0َنيَِلاعَلا ءاسن ىلَع ٍفلافْطْصاَو ٍكلرهطَو

 اهامدق مروتت ىتح بارحملا 24 موقت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ىلع هبارحم يف فقي ناك يذلا هلآو هيلع هللا لص لسرملا اهابأ اهيلع ءارهزلا تهبشأ

 ليللا ةالص يف موقيف ًافاصنأ ليللا مسقي ناكو «هامدق تمّروت ىتح هعباصأ فارطأ

 ىتم ىردي ال لاقي دجس اذإو «عفري ىتم ىردي ال لاقي عكر اذإ ناكو ءروسلا لاوطب

 )١( قودصلل يلامألا ١:١١7 ح / 177:57 راونألا راحب ؛١ ح/ 17.

 ) )0ةيآلا :نارمع لآ ةروس 47.

 ) بوشآر هش نبال بقانملا ": 778 .



 د هفطلا

 .27ىَقْشَتِل نآَرُقْلا كيل اَْلرْنأ ام هطإ# فوؤرلا هّبر هبطاخن ىتحو «عفري

 موقت تناك مالسلا اهيلع ةمطاف نم دبعأ ايندلا يف ناك ام :[يرصبلا] نسحلا لاق

 ."”اهامدق مروتت ىتح

 اهلعب عم هلل دّجهتتف اهجاوز ةليل ربقلا ركذت مالسلا اهيلع ةمطاف

 اهتايحل أشت مل ذإ «بارحملا يف ةدابعلاب ةّيجوزلا اهتايح ةدباعلا ءارهزلا تحتتفا

 بارحم يف هل مايقلاو ىلاعت هللا ةعاط يف ةقباسلا اهتايحل ًارارمتسا نوكت نأ اّلِإ ةديدجلا

 لفاونلا ضعب نم لّلحتلاب ةّيجوزلا هتايح حتتفي ضعبلا ىرن نحنو .دّجهتلاو ةدابعلا

 اهيلع ةركاذلا ةدباعلاب ءادتقالاب انبابش ىرحأ امو .اهتقو ريغ يف اهئادأ وأ ضتارفلا وأ

 ..ءاخرلاو ةّدشلاو ءاّرضلاو ءاّرسلا يف ءلاح لك يف ىلاعت هللا ةعاطب مازتلالا يف مالسلا

 ىوتملا يفنحلا هللا دبع خيشلا ةمالعلا نع قحلا قاقحإ تاقحلم يف يشعرملا ديسلا دروأ

 ةصق «(طوطخم 75١ ص) تايناوخإلاب فورعملا -قئاقرلا - باتك يفه ٠٠١١ ةنس دعب

 :اهرخآ يف ءاجو «ليصفتلاب مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز

 ذخأو هنيميب ًايلع ذخأف يلعو ةمطافب ملسو[هلآو] هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعد مث

 نسمحلا ابأ اي» :لاقو هيلإ امههعفر مث امهينيع نيب لّبقو هردص ىلإ امههلعجو هلامشب ةمطاف

 قداضعب ذخأو جرخ مث امل يذلا تيبلا ىلإ مهعم يشمي ماق مث .«كتجوز ةجوزلا معن

 هيلع- يلع لبقأف ؛"امكيلع هفلختسأو هللا مكعدوتسأ (كلمش هللا عمج» :لاقو بابلا

 لاقف «ءاكبلا يف ةمطاف تذخأف «مالظلا ّنج ىتح مالكلاب اهفطالي ةمطاف ىلع -مالسلا

 .؟3وا ناتيآلا :هط ةروس )١(

 .175 : 57 ىبسسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب (؟)

 «٠ ةدابعلا يف ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع سداسلا لصفلا ٠
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 ؟(ًالهأ يل نينوكتو ًالعب كل نوكأ نأ ىضرت ملأ نيملاعلا ءاسن ةديس اي كيكبي ام» :امل

 يرمأو يلاح يف ترّكف امنإو ءاضرلا قوفو اضرلا تنأو ىضرأ ال فيك معلا نب اي» :لاقف

 يلوخدك يرخفو يّرع شارف ىلإ وخد تهّبشف ,يربق يف يلوزنو ءيرمع باهذ دنع

 انب ٌتمقو يبرإو يدصق ينتغلب ام آل دمحم قحب معلا نب اي كلأسأ انأو ,يربقو يدحل

 دّجهتلا ىلإ اماقو بارحملا ىلإ اضهنف ؛انب ىرحأو قحأ وهف ةليللا هذه يف دّبعتن انبارحم ىلإ
 ع 5 ع

 .")(بابرآلا بر ةمدخ ىف

 راهنلا 2تارم ثالث ةنيدملا لهأ ىلع اهبارحم 2ة4رهزت ةمطاف

 يفو ءاهبارحم يف موقت نيح ءامسلا ةكئالمل رهزت تناك مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ انركذ

 ءارهزلا َّنأ حّرصي مالسلا هيلع قداصلا مامإلا دجن اهددصب نحن يتلا ةياورلا هذه

 ىلإ اههجو رون لخدي ىتح «مويلا يف تارم ثالث ةئيدملا لهأل رهزت تناك مالسلا اهيلع
 هنع نولأسيف ءرونلا كلذ ف لوألا مايألا يف نوبجعي اوناك مَّنَأو ,مهتويبو مهتارجح

 ىلإ مهلسري - ءارهزلا لضف نايب يف ةدايز - هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناكو هللا لوسر

 لهف .اهبارحمو اههجو نم عطسي رونلا مهنيعأ ٌمأب نودهاشيو اهمزنم نوتأي اوناكف ءاهتيب

 ًابطاخم مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي ؟اهيبأ دعب اهتمرُحو ءارهزلا ٌقح ةنيدملا لهأ ىعر
 رفاظنتب كتنبا كئبتتسو ...» ءارهزلا ربق بارت نم هدي ضفن نأ دعب هللا لوسر هاخأ

 جلتعُم ٍليلَغ نم مكف «لاحلا اهريختساو ٌلاؤسلا اهِفْحأف ءاهقح اهمضم ىلعو يلع كتم

 ١ ."”«نيمكاحلا ٌريخ وهو هللا مّكحِيو لوقتسو ًاليبس نب ىلإ ٌدَت ل اهردصب

 نباي :مالّسلا هيلع هللا دبع يبأل تلق :لاق «نابأ نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىور

 )١( :؟ يشعرملا ديسلا - قحلا قاقحإ حرش 5/4 - ١/5 .

 مقر ةبطخلا «ةدبع دمحم حرش ةغالبلا جبن ؟١٠١ ص :يسوطلا يلامأ ؛؟5 87ص :ديفملا يلامأ :رظنا (؟) 7٠١.



 ةكفنقلا

 ؟«ءارهز» ءارهزلا تيّمس مل !هللا لوسر

 رهزي ناك ءرونلاب تارم ثالث راهنلا يف مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأل رهزت اَّمأل» :لاقف

 مهتارجح ىلإ رونلا كلذ ضايب لخديف .مهشارف يف سانلاو ةادغلا ةالص اههجو رون

 هنولأسيف هلآو هيلع هللا لص يبنلا نوتأيف ءكلذ نم نوبجعيف ؛مهءاطيح ضيبتف ةنيدملاب

 اهبارحم ين ةدعاق اهنوريف اهزنم نوتآيف «مالّسلا اهيلع ةمطاف لزنم ىلإ مهلسريف ءاوأر امع

 .ةمطاف رون نم ناك هوأر يذلا َّنأ نوملعيف ءاههجو نمو اهءارحم نم عطسي رونلاو يلصت

 يف ةرفصلاب مالّسلا اهيلع اههجو رون رهز ةالصلل تبترتو راهنلا فصتنا اذإف

 امع هنولأسيف هلآو هيلع هللا لص يبنلا نوتأيف .مهناولأو مهبايث ٌرفصتف ءسانلا تارجح

 رون رهز دقو اهءارحم يف ةمئاق اموربف ءمالّسلا اهيلع ةمطاف لزنم ىلإ مهلسريف ءاوأر

 اوأر يذلا َّنأ نوملعيف «ةرفصلاب -اهينبو اهلعبو اهيبأ ىلعو اهيلع هللا تاولص -اههجو

 .اههجو رون نم ناك

 ًاحرف ةرمحلاب اههجو قرشأف ةمطاف هجو ٌرمحا سمشلا تبرغو راهنلا رخآ ناك اذإف
 .مهئاطيح ٌرمحتو موقلا تارجح لخدت اههجو ةرمح تناكف ءلجو زع هلل ًاركشو

 ىلإ مهلسريف كلذ نع هنولأسيو هلآو هيلع هللا لص يبنلا نوتأيو ءكلذ نم نوبجعيف

 «ةرمحلاب رهزي اههجو رونو هدجمتو هللا حبست ةسلاج اهنوريف «مالّسلا اهيلع ةمطاف لزنم

 .مالّسلا اهيلع ةمطاف هجو رون نم ناك اوأر يذلا َّنأ نوملعيف

 انهوجو يف بّلقتي وهف ؛مالّسلا هيلع نيسحلا دلو ىتح اههجو يف رونلا كلذ لزي ملف

 ."”(مامإ دعب مامإ تيبلا لهأ انم ةمئألا يف «ةمايقلا موي ىلإ

 )١( عئارشلا للع ١:  1١8٠ح/ ١/ باب ١57.

 «٠ ةدابعلا يف ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع سداسلا لصفلا ٠
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 يقنع
 ؟ءارهز تيّمس ىل مالّسلا اهيلع ةمطاف نع ِمالّسلا هيلع هللا دبع ابأ تلأس :ةرامغ لاق

 بكاوكلا رون رهزي (مك ءامسلا لهأل اهرون رهز ءاهارحم يف تماق اذإ تناك اََّمأل» :لاقف

 .©2”(صضرألا لهأل

 ًاليلق الإ ليللا نم نوعجهي ال اهانباو اهلعبو ءارهزلا

 ْنهو ؛مطاوفلا هعم بحطصاو ةنيدملا ىلإ ةكم نم مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ رجاه

 نييزلا تقوي ةمطافو هلآو هيلع هللا' لص للا كوسو تب ةمظافاو لسأ تب ةمطاف هّمَأ

 ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا نوركذي ًاروطو نوّلصي ًاروط مطاوفلاو وه كلت هتليل لظو -

 مث ءرجفلا ةالص مهب نينمؤملا ريمأ ىلصف ءرجفلا علط ىتح كلذك اولازي ملف «مهبونج

 نمم مهريغو كلذك مطاوفلاو «هللا ركذ نع رتفي ال لزنم دعب ًالزنم بوجي ههجول راس
 :ىلاعت هلوقب مهمودق لبق مهغأش نم ناك اب يحولا لزن دقو «ةنيدملا اومدق ىتح هبحص

 تاَواَمّسلا قلُخ يف وُرككَقَتيَوْر هبوُيَج ىَلَعَو اًدوُعفو اًماَيِقهَللا نوُرككْزَيَن يذلا
 ركحَذ 'نمؤكحنم لماع َلَمَع ٌميِضَأ ال ينأْدْهْيَرُْهَل باَجَتْساَدط :هلوق ىلإ «ضَْألاَ
 يذلا تيبلا وه امهتيب ناك مالسلا اهيلع ةمطافو نينمؤملا ريمأ جاوز دعبو 74 ىتئاؤأ

 01 4ذئنلا اهيذ كح ذوو مقرت ار هللا وا ترث ىف ةلؤقي هيانك ف لاقت ةقلادشهو
 نوعجي الو هللا ركذ نوميدُي اوناك مَّئأو تيبلا اذه لهأ لاح فصو ةيلاتلا ةياورلا يفو

 اهيارحم يف ةعمجلا ةليل موقت مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ ةيلاتلا ةياورلا يف يتأيسو !ًاليلق اّلِإ
 !حبصلا دومع حضتي ىتح

 .157 باب /7ح / ١: 1١8١ عيارشلا للع ؛5١ ح / 55 ص :رابخألا يناعم )١(

 . 417١ ص :يبسوطلا خيشلا يلامأ :رظنا (؟)

 .5”7 ةيآلا :رونلا ةروس (7)



 اليلق اوناكإ# :ىلاعت هلوق يف سابع نب هللا دبع نع هدانسإب يناكسحلا مكاحلا ىور

 ؛ةمطافو نيسحلاو نسحلاو بلاط يبأ نب يلع يف تلزن :لاق 274 وُعَجْمَي ام لْيَللا نم

 يف سلج رحسلا ناك اذإف .لوألا ثلثلا مانيو «ريخألا ليللا يثلث لصي يلع ناكو

 ."”نآرقلا اهيف متخ ةعكر نيعبس ةليل لك يف هدرو ناكو «ءاعدلاو رافغتسالا

 حبصلا دومع حضتي ىتح اهبارحم 4 موقت ءارهزلا

 نع ؛ميهاربإ نب ىلع ىور دقو «ةعيرشلا هيلع تثح ام بيغلا رهظب ناوخإلل ءاعدلا

 نم نسحأ ًافقوم رأ ملف ءفقوملاب بدنج نب هللا دبع تيأر :لاق ءمشاه نب ميهاربإ هيبأ

 ردص املف ءضرألا غلبت ىتح هيدخخ ىلع ليست هعومدو ءامسلا ىلإ هيدي ًادام لاز ام .هفقوم

 ثوعد ام هللاو :لاق :كففوم خم نسحأ ًاففوم تيآراام دمحم انأ اي :ةل ثلق ننانلا

 اعد نم هنأ ينربخأ (مالسلا امهيلع) رفعج نب ىسوم نسحلا ابأ َنأ كلذو «يناوخإل الإ

 ةئام عدأ نأ تهركف .«فعِض فلأ ةئام كلو» :شرعلا نم يدون بيغلا رهظب هيخأل

 ."0ال مأ باجتسُت يردأ ال ةدحاول ةنومضم فعض فلأ

 تيأر» :لاق «مالّسلا امهيلع بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نع قودصلا خيشلا ىور

 حضتا ىتح ةدجاس ةعكار لزت ملف ءاهتعمج ةليل اهبارحم يف تماق مالّسلا اهيلع ةمطاف يّمأ

 الو مهل ءاعدلا رثكتو مهيّمستو تانمؤملاو نينمؤملل وعدت اهتعمسو .حبصلا دومع

 اي :تلاقف ؟كريغل نيعدت اك كسفنل نيعدت ال مل !هامأ اي :ال تلقف .ءىثب اهسفنل وعدت

 2 رادلا مث راجلا «ّينب

 .١ا/ ةيآلا :تايراذلا ةروس )١(

 .7:/751 ليزنتلا دهاوش (؟)

 .نوعبسلا سلجملا ءا/"١ح / 05 ١ ص :قودصلا خيشلا يلامأ ()

 .للعلا نع 2” ح / 87 :57 راونألا راحب ؛١ ح/ 187 ١: عئارشلا للع (:)

 ٠ ةدابعلا يف ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع سداسلا لصفلا ٠
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 نآرقلا ةوالتب مالسلا اهيلع ءارهزلا مامتها

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هفّلخ يذلا ربكألا لقثلا وهو «ىلاعت هللا مالك نآرقلا

 هيلع نينمؤملا َريمأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىصوأ دقو «هدهاعتب مهاصوأو هتّمأ يف

 دقو ؛''"(لاح لك ىلع نآرقلا ةوالتب كيلعو» هل لاقف «نآرقلا ةوالت نم راثكإلاب مالسلا

 هل هللا بتك .هتالص يف ًايئاق نآرقلا أرق نم» :لاق «مالسلا هيلع رقابلا رفعج يبأ نع يور

 «ةنسح نيسمخ فرح لكب هل هللا بتك ًاسلاج هتالص يف هأرق نمو «ةنسح ةئام فرح لكب

 ."”(تانسح رشع فرح لكب هل هللا بتك ةالص ريغ يف هأرق نمو

 اهَّنَأ اهنع يورف ءاهتايح يف نآرقلاب مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف انتالوم تسنأ دقو

 قافنإلاو هللا لوسر هجو يف رظنلاو هللا باتك ةوالت :ثالث مكايند نم يلإ بّبح١» خلاق

 (7.«هللا ليبس يف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق «تلاق مالسلا اهيلع ةمطاف نع يطويسلا جرخأو

 يف ىعدُي *نّمْحّرلا#و «(ةَعِقاَوْلا ِتَعَقَو اذإو «َديِدَحْلا# ئراق» :ملسو - هلآو -

 29 «(سودرفلا نكاس ضرألاو تاوامسلا توكلم

 دنع نآرقلا ةوالت رثكُي نأ نينمؤملا ريمأ تصوأ اََنَأ اهيلع هللا مالس اهنع يور امك

 ةمطاف ْنِإ) :لاق (مالسلا مهيلع) هئابآ نع هللا دبع بأ نع يبسلجملا جرخأ ثيح ءاهربق

 تنأ ٌلوتف تم انأ اذإ :تلاقف ّمث مالسلا هيلع ًاّيلع تصوأ ترضتحا امل مالسلا اهيلع

 )١( ح/ 3318: ٍلماعلا رحلل ةمهملا لوصفلا 7077.

 ) )1حر/ 7319: ةمهملا لوصفلا 7076.

 )*( يدابآ فجنلا يحلاصلا خيشلل ميركلا نآرقلا لئاضف ١: 7737.



 فقل

 يمأر دنع سلجاو يلع بارتلا وسو يندحلأو «يربق ينلزنأو لع لصو ينزهجو ٍيلسغ
 و

 سنأ ىلإ اهيف تّيملا جاتحي ةعاس اهّئِإَف .ءاعّدلاو نآرقلا ةوالت نم رثكأف يهجو ةلابق

 و 2 3 ل عع 4

 موثلك َّمأ اهيلإ تّمض ّمث ءاريخ يدلو ين كيصوأو ىلاعت هللا كعدوتسأ انأو ءءايحألا

 ."7”(نينمؤملا ريمأ كلذ لعف تيفوت الف ءاهل هللا ٌمث لزنملا يف ام اهلف ثغلب اذإ :هل تلاقف

 مايصلاب مالسلا اهيلع ءارهزلا مامتها

 ىلإ هكولسب ىقترا «ىلاعت هللا مّرح ام باكترا نع هحراوج تماصو درفلا ماص اذإ

 اهدايقناو حراوجلا ةكراشم نود ّلكشلا مايصلا اَمأ .اهغولب هقلاخ هل دارأ ةعيفر تاماقم

 .شطعلاو عوجلا اّلإ درفلل ينعي الف

 اعدف «ةمئاص يهو اه ًةيراج ّبست ةأرما هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس دقلو

 فيك» :لاقف «ةمئاص ّْفِإ :تلاقف !«يلُك» :اهل لاقف ماعطب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ."!(بارشلاو ماعطلا نم سيل موصلا َّنِإ !؟كتيراج ٍتببس دقو ةمئاص نينوكت

 لاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ مالسلا هيلع قداصلا هللا دبع يبأ نع يورو

 نم ًادرو ماقو هراهن ماص نم ءناضمر رهش اذه رباج ايا :يراصنألا هللا دبع نب رباجل

 :رباج لاقف .«رهشلا نم هجورخك هبونذ نم جرخ .هناسل ففكو هجرّقو هنطب فعو هليل

 ام رباج اي» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف !ثيدحلا اذه نسحأ ام .هللا لوسر اي

 ."0(طورشلا هذه دشأ

 )١( :!/9ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب /371.

 )( :ةرضانلا قئادحلا  4١7 :17.مئاصلا بادآ

 .مئاصلا بادآ ؛7١؟ :17 :ةرضانلا قئادحلا (؟)

 «٠ ةدابعلا يف ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع سداسلا لصفلا ٠
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 قش

 .هطورش ةياعرو مايصلاب اهماّتها يف ناتياور مالسلا اهيلع ءارهزلا نع يور دقو

 تنب ةمطاف نع «هئابآ نع «مالسلا هيلع قداصلا هللا دبع بأ نع يسلجملا جرخأ ثيح

 هئاسل نصي ىل اذإ همايصب مئاصلا عنصي ام» :تلاق اهّئأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 27.(هحراوجو هرصبو هعمسو

 يتال ومو يتديس لزنم ىلإ موي تاذ تيضم :تلاق ءاهنع هللا يضر نميأ ٌّمأ نع يور امك

 تيتأف .فيصلا مايأ نم ًاراح ًاموي ناكو ءاههزنم يف اهروزأل مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 ءارهزلا ةمطافب اذإو بابلا قوقش نم ترظنف «قلغم بابلاب انأ اذإو اهراد باب ىلإ
 ريغ نم رودت يهو «ّربلا نحطتو رودت ىحرلا تيأرو «ىحرلا دنع ةمئان مالسلا اهيلع

 نم رآ ملو تهب دهملاو «هيف مئان مالسلا هيلع نيسحلاو ءاهبناج ىلإ ًاضيأ دهملاو ءاهريدت دي

 تبجعتف :نميأ ّمَأ تلاق .ءارهزلا ةمطاف فك نم ًابيرق [ هلل ] حّبست ًافك تيأرو ءهّزهب

 [هيلع تملسو] - هلآو هيلع هللا لص - هللا لوسر يديس ىلإ تيضمو اهتكرتف كلذ نم

 ّمأ اي تيأر ام :يللاقف .ًادبأ هلثم تيأر ام ءًابجع مويلا تيأر نإ هللا لوسر اي :تلقو

 ىحرلاب انأ اذإف «ًاقلغم بابلا تيقلف «ءارهزلا ةمطاف لزنم تدصق نإ :تلقف ؟«نميأ

 نم زتبب (ةمطاف) نبا نيسحلا دهم تيأرو ء[اهريدت] دي ريغ نم رودت يهو ءّربلا نحطت

 :لاقف .[ هصخش رأ و] «ءارهزلا ةمطاف فك نم ًابيرق هلل حّبسي ًافك تيأرو «هزب# دي ريغ

 «ضيق نامزلاو «[ ةعئاج ] ةبعتم يهو «ةمئاص ءارهزلا ةمطاف أ يملعا نميأ ّمأ اي»

 توق اهنع نحطي ًاكلم هللا لّكوف «ماني ال نم ناحبسف «تمانف ساعنلا اهيلع هللا ىقلأف

 اهجعزي الثل - مالسلا هيلع - نيسحلا اهدلو دهم ّزبي ,رخآ ًاكّلم [هللا ] لسرأو ءاهمايع

 نوكي ] ةمطاف فك نم ًابيرق لجو زع هللا حّبسي رخآ ًاكّلم ىلاعت هللا لكوو ءاهمون نع

 )١( راونألا راحب 97: 7960.



 اذإف ءلجو زع هللا ركذ نع رتفت مل -مالسلا اهيلع - ةمطاف َّنأل ءاه هحيبست باوث [

 نمو «هيغانيو -مالسلا هيلع - نيسحلا دهم ٌزهب يذلا نمو ءناّحطلا نوكي نَم ينربخأ

 «ليئاربج وهف ناحطلا امأ» :لاقو ءًاكحاض - هلآو هيلع هللا لص - يبنلا مسبتف ؟حّبسملا

 وهف حّبسملا [كلملا] امأو «ليئاكيم وهف - مالسلا هيلع - نيسحلا دهم ربي يذلا امأو

 2"”.«ليفارسإ

 لصفلا يف (ىتأ له) ةروس لوزنو مالسلا اهيلع ءارهزلا مايص ةصق انركذ :لوقأ

 .رركن الف .عساتلا

 باذعلا ةيآ لوزنل يكبت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 هتدابعب مهريغ نم ىلوأ مهو «هتيشخ ٌقح هللا نوشخي نيذلا مه ىلاعت هللاب ءاملعلا
 ةلاوفال زل( نك هلاو هيلع للا لضحشلا وعبر نأ نور دقو طخ كاقناو هعغاطو

 مهسفنأ اورتشي نأ هموقو هتريشع بطاخ هَّنأو ,"74ةيبرقألا َفكيَبِشَع رِذْنَأَو# ىلاعت

 هيلع ىكبف «(ربكأ هللا) لوقي نذؤملا عمس مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ْنأ يور امك .رانلا نم

 هلوسرو هللا :انلق !؟«نذؤملا لوقي ام نوردتأ» :لاق نذؤملا غرف |لف «هئاكبب انيكبو مالسلا

 ©0.ثيدحلا - «ًاريثك متيكبلو .ًاليلق متكحضل لوقي ام نوملعت ول» :لاقف ,ملعأ هيصوو

 !متهج ةفصو هللا باذع ركذب اوعمس اذإ مهب كلاب اف

 » هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ةيآلا هذه تلزن لل هنأ راونألا راحب يف يسلجملا ىور

 )١( :"ا/ راونألا راحب ؛5 5:4 ينارحبلا مشاه ديسلل زجاعملا ةنيدم /91.

 ةيآلا :ءارعشلا ةروس (؟) 5 71١.

 ) )9:قودصلل ديحوتلا ص7١8.

 ٠ ةدابعلا يف ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع سداسلا لصفلا



١ 
0. 

 ىكب ''74ُسْفَمنُجْْهْنِم باَب لكحل ٍباوْنأ ةَعْبَس اَهَل * َيِعَمْجأ ْدْهُدِعوَمََمَئَهَج إو

 ليئربج هب لزن ام اوردي ملو ؛هئاكبل هتباحص تكبو ًاديدش ًءاكب هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 اذإ هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناكو ءهمّلكي ْنأ هتباحص نم دحأ عطتسي لو ؛مالسلا هيلع

 اهيدي نيب دجوف اهتيب باب ىلإ هباحصأ ضعب قلطناف ءاهب حرف مالسلا اهيلع ةمطاف ىأر

 ربخب اهربخأو اهيلع مّلسف « 774 ىَقبَأَو رْيَح هللا َدْنِع امو :لوقتو هنحطت يهو ًاريعش

 ينثا [يف] تطيخ دق ةقلخ اهل ةلمشب تفتلاو تضهنف «هئاكبو هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 :لاقو نكيو ةلمكلا لإ ىدنحلا هال طن ةييرخاا لف اغيل تتوب اناكم رقع

 هلآو هيلع هللا لص دمحم ةنباو «ريرحلاو سدنسلا يفل ىرسكو رصيق تانب َّنإ هانزح او

 يبنلا ىلع ةمطاف تلخد الف «ًاناكم رشع ينثا يف تطيخ دق ةقلخ فوص ةلمش اهيلع

 :تلاق هلآو هيلع هللا لص

 ذنم ىلعلو يلام قحلاب كعب يذلاوف ,ىسابل نم بجعت ناملس َّنإ هللا لوسراي»

 «هانشرتفا ليللا ناك اذإف ءانريعب راهنلاب اهيلع فلعن شبك كسمالإ نينس سمح

 َّنِإ ناملس اي» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .«فيل اهوشح مدأ نمل انتقفرم َّنِإو

 .«قباوسلا ليخلا يفل يتنبا

 نيتيآلا نم ليئربج هب لزن ام ال ركذف ؟(كاكبأ يذلا ام كتيدف تبأ اي» :تلاق مث

 .«رانلا لخد نمل

 مو يدلج اوقّزمو يمحلا اولكأف يلهأل ًاشبك تنك ينتيل اي :لاقف نالس عمسف
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 .75 ةيآلا :ىروشلا ةروسو ؛”٠ ةيآلا :صصقلا ةروس 8 )١(

 .ه5 ةيآلا :تايراذلا ةروس )١( ل



 فكل

 ركذب عمسأ ملو يندلت لو ًارقاع تناك يّمأ تيل اي :رذ وبأ لاقو «رانلا ركذب عمسأ

 ملو باقعالو باسح لع نكي مل رافقلا يف ًارئاط تنك يننتيل اي :رامع لاقو ؛رانلا

 فيول عواشلا نكذب عمسأ

 همسا هيف ركذيو عفرُي نأ هللا نذأ تيب مالسلا اهيلع ةمطاف تيب

 حّرصو .هّمسا اهيف ركذّيو عفرُت نأ مالسلا مهيلع تيبلا لهأ تويبل ىلاعت هللا ءاش

 يتلا ءايبنألا تويب لضافأ نم وه ةمطافو يلع تب ّنأب هلآو هيلع هللا لص ميركلا هّيبن

 «يباب اهباب ةمطاف َّنإ الأ» هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق يتأيسو .عفرُت نأ اهل هللا ءاش

 ةمطاف باب ىلع فوقولا ىلع هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مواد دقلو ؛«يتيب اهتيبو

 بهذي ُهّللاُديِرُي امّنِإلا ىلاعت هلوق أرقيو ةالصلل مهيدانُي ءرهشأ ةدع تماد ةرتفلو ًايموي

 اهيل ضرأ هناك كيداخا كلامو 102121 ضر ووقفت لأ كتل ركع

 .هل ًالس مهملسو هل ًابرح مهيرح لعجو ءاهينباو اهلعبو ةمطافب هللا لوسر

 لوسر دجسم يف تنك :لاق ساّبع نبا نع «ةضورلا يف ينيلكلا نع يسلجملا جرخأ

 اًهيف ركحْليَو عَقرُت نأ هللا ذأ ِتويُب يف ئراقلا أرق دقو هلآو هيلع هللا لص هللا
 ؟تويبلا ام !هللا لوسر اي :تلقف «ةيآلا "”4همُسا

 ."«مالسلا اهيلع ةمطاف لزنم ىلإ هديب اموأو «ءايبنألا تويب» :لاقف

 هلوق ريسفت يف ةديربو كلام نب سنأ نع هدانسإب يبلعثلا نع ٍلحلا ةمالعلا جرخأ

 )١( ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب /: 57 7.

 ْ .77“ ةيآلا :بازحألا ةروس ()

 .5”7 ةيآلا :رونلا :ةروس (")

 .يناكلا ةضور نع 214 ح /777 :77 راونألا راحب (5)

 ٠ ةدابعلا يف ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع سداسلا لصفلا ٠
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> 

 هذه هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرق :الاق «ةيآلا 4عّقْرُت نأ ُهّللا ذأ ٍتوُيُب يِفإ# ىلاعت

 وبأ هيلإ ماقف ««ءايبنألا تويب١ :لاقف ؟لوسر اي هذه تويب يأ :لاقف «لجر ماقف.ةيآلا

 .ةمطافو يلع تيب ينعي ؟اهنم تيبلا اذه ءهلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اي :لاقف ءركب

 ."”(اهلضافأ نم ,معن» :لاق

 اهافكو اهرهد ىلع اهناعأف هّللا ةعاطل تغّرفت ءارهزلا

 كلت ىلع هنيعّيس - بيرال - ىلوملا َنِإف «هالوم ةعاط ىلإ ٌدبعلا غّرفتي نيح
 اهحراوجو اهبلق هللا الم ,ةرهاطلا ةدباعلا ةمطاف نع ةقرشم روص انمامأو .ةعاطلا

 ءاهرهد ىلع اهناعأف .نامزلا فورصو رهدلا ٌقاشم نع اهفعض ملعو «ًانيقيو ًاناعيإ

 ةدابعلا َّنأ عم .اهالوم ةعاط ىلإ غّرفتلا نع اهعطقيو اهيلع لقثي ام ةنوؤم اهافكو

 ههجو هب ديرُأ لمع لك لمشت لب ؛نآرقلا ةءارقو مايصلاو ةالصلاب ةروصحم تسيل

 نّكمتي نأ لجأ نم هندب ةحارإ هنم دصق اذإ ةدابع ٌلعُي نمؤملا مون َّنأ ىّتح ءميركلا

 .هئادأل هبدنو هيلع هللا ضرف ام ءادأ نم

 ناملس هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر ثعب :مالّسلا هيلع نيسحلا نب يلع نب دمحم لاق

 تعمسف .تمّلس ىتح ةفقو بابلاب تفقوف :لاق «ةجاحب مالّسلا اهيلع ةمطاف لزنم ىلإ

 .سينأ نم اهدنع امو ارب نم رودت ىحرلاو اًوج نم نآرقلا أرقت مالّسلا اهيلع ةمطاف

 :لاقف :(يظع ارمأ تنأر !هللا لاسر: اي :تلقفاةلاو هيلع هللا لص هللا لؤسز لإ ثدعف

 تعمسف «تمّلس كتنبا بابب تفقو :تلق .«تعمسو تيأر اب مّلكت «ناملس اي هيه»
 .سينأ اهدنع امو اّرب نم رودت ىحرلاو اًوج نم نآرقلا أرقت مالّسلا اهيلع ةمطاف

 .سداسلا ناهربلا «١17ص :ةماركلا جاهنم )١(



 كفل

 ًاناهيإ اهحراوجو اهبلق هللا الم مالّسلا اهيلع ةمطاف يتنبا َّنِإ ءناملس اي» :لاقو مّسبتف
 وو 24 0

 :ىرخأ ةياور يفو -ليئافور همسا اكلم ثعبف ؛هللا ةعاط ىلإ تغرفتف ءاهشاشم ىلإ

 .""(ةرخآلا ةنوؤم عم ايندلا ةنوؤم ىلاعت هللا اهافكو ءىحرلا اهل ريدي -ةمحر
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 .مالّسلا هيلع ًايلع وعدأ هلآو هيلع هللا ٍّلص هللا لوسر ينثعب :لاق رذ ابأ نأ يورو

 .دحأ اهعم سيلو نحطت ىحرلاو ءدحأ ينبجي ملف هتيدانف هتيب تيتأف

 ملع هللا َّنِإو ءانيقيو ًانايإ اهحراوجو اهبلق هللا الم مالّسلا اهيلع ةمطاف يتنبا نإ» :لاق
 دمحم لآ ةنوعمب نيلكوم ةكئالم هلل َّنأ تملع امأ .اهافكو اهرهد ىلع اهناعأف اهفعض

 ("”؟(مالّسلا مهيلع

 نحطت ىحر اهمادق «ةسلاج مالّسلا اهيلع ةمطاف تناك :لاق «نالس نع يورو

 .يكبي رادلا ةيحان يف مالّسلا هيلع نيسحلاو ؛لئاس مد ىحرلا دومع ىلعو «ريعشلا اهب

 يناصوأ» :تلاقف !ةضف هذهو كافك تربد !هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب اي :تلقف

 .«اهتمدخ موي سمأ ناكف موي يلو ًاموي اهل ةمدخلا نوكت نأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ؟مالّسلا هيلع نيسحلا كل تكسأ وأ ريعشلا نحطأ نأ امإ :ةقاتع ىلوم نإ :ناملس لاق

 .«ريعشلا نحطت تنأو «قفرأ هينكستب انأ) :تلاقف

 تلق تغرف املف .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عم تيّلصو تيضمف ؛ةماقإلاب انأ اذإف

 هللا لوسر كلذ نع هلأسف .مسبتي داع مث ء.جرخو ىكبف ؟تيأر ام مالّسلا هيلع يلعل

 نيسحلاو اهافقل ةيقلتسم يهو مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع تلخد» :لاق هلآو هيلع هللا لص

 ىلص هللا لوسر مّسبتف !(دي ريغ نم رودت ىحرلا اهماّدقو اهردص ىلع مئان مالّسلا هيلع

 )١( ص :ةمامإلا لئالد /5.

 .جئارخلا نع 57" ح/ 79 :57 راونألا راحب (؟)

 «٠ ةدابعلا يف ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع سداسلا لصفلا ٠
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 :لاقو هلآو هيلع هللا

 نأ ىلإ دمحم لآو ًاذمحم نومدخي «ضرألا ىف ةرايس ةكئالم هلل ّنأ تملع امأ :ىلع ايا

 (""؟(«ةعاسلا موقت

 اهتدجوف ءمالّسلا اهيلع ةمطاف لزنم موي تاذ تيتأ :لاق ءنالس نع «ناذاز نعو

 تف: صناف ران نيغبب لقت ايدي نيب ةبوصنم ودق لإ ترظنو «ةءاعلاب تطقت دق ةمئاث

 :هلاو هيلع هللا لص هللا ل ونمو ىلإ اردتم

 ةمطاف يتنبا لاح نم تيأر ام كبجعأ هللا دبع ابأ اي) :لاق مث .كحض يب رصب الف

 بجعتأ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .هللا لوسر اي معن :تلق ؟(مالّسلا اهيلع

 نمب اهدْيأف «مالّسلا اهيلع ةمطاف يتنبا فعض ملع ىلاعتو كرابت هللا َّنِإ ؟هللا رمأ نم

 . '"”(هتكئالم مارك نم اهرهد ىلع اهنيعي

 هباب اهبابو هللا لوسر تيب ةمطاف تيب

 نمف «يتيب اهتيبو يباب اهباب ةمطاف) ةرابع ىزغم مهفيل ركفتو لّمأت ىلإ ءرملا جاتحي له
 هَّنأو .هتيب لهأ براح نمل ٌبرح هّنأب هللا لوسر حّرص دقل !؟(هللا باجح كنه دقف هكته

 0 3 3 .٠ 0 .٠
 :نيلقثلا مكيف كرات ينإ) هلوق يف سيلأ !؟ضومغ همالك يف ناك لهف ؛مهملاس نمل ْملِس

 لكل ةحضاو ةلالد «ضوحلا ّنلع ادري ىتح اقرتفي نل امَّمِإو .ىتيب لهأ يترتعو هللا باتك

 (هللا باتك انّبسح) ةلوقم نأو ءنآرقلا لدع هتيب لهأ نأ ديهش وهو عمسلا ىقلأ نم

 !هلآو هيلع هللا ىلص هتّيصول نّيب دوحجو هللا لوسر مالك نع حضاو ضارعإ

 .89 حر/ 78:57 راونألا راحب 407٠ :؟ حئارجلاو جئارخلا (1)

 .7 755 ح/ ١١" ص :بقانملا يف بقاثلا (0)



 كفل

 ةيصولا باتك نم ًالقن سوواط نب يلع ديسلل فرّطلا باتك نع يسلجملا جرخأ

 :لاق (مالسلا |مهيلع) هيبأ نع رفعج نب ىسوم نع ءريرضلا دافتسملا نب ىسيع خيشلل
 راصنألا رشعم اي :لاقو راصنألا اعد ةافولا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ترضح امل»

 مترصنو «راوجلا متنسحأف مترواج دقو «يعادلا ٌبيجم انأو تيعُد دقو «قارفلا ناح دق

 «سوفنلا جهُم هلل متلذبو ,نيملسملا يف متعسوو «لاومألا يف متيساوو «ةرصنلا متنسحأف

 لمعلا ةمتاخو رمألا مامت يهو ةدحاو تيقب دقو «ىفوألا ءازجلا متلعف اب مكيزجي هللاو

 نم «تساقنا ام ةرعشب امهنيب سيق ول ًاعيمج |مهنيب قرتفأ ال نأ ىرأ ّنِإ ؛نورقم اهعم لمعلا
 :اولاق .ًالدع الو ًافرص هنم هللا لبقي الو :ىلوألل ًادحاج ناك ىرخألا كرتو ةدحاوب ىتأ

 نم ةمعنلاو ؛مالسإلا نع دترنو لضنف اهنع كسمن الف ءاهتفرعمب انل نيأف هللا لوسر اي

 تحصنو تغّب دقو «هللا لوسر اي ةكلحلا نم كب هللا انذقنأ دقف ءانيلع هلوسر نمو هللا

 هللا باتك :مه ل هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ًاقيفش ًايحر ًافوؤر انب تنكو تيّدأو

 ضعغ ديدج هللا مالك «ناهربلاو رونلاو ةجحلا هيفو نآرقلا وه باتكلا َّنِإف ءيتيب لهأو
 ًاماوقأ ٌجاحيف ًادغ موقي .هماكحأو همارحو هلالحب دئاق انلو لداع مكحمو دهاش ّيرط

 فيطللا َّنإف ,يتيب لهأ ين راصنألا رشاعم ينوظفحاو ءطارصلا نع مهمادقأ هب هللا ٌلزيف

 «ةماعد هتحت فقس مالسإلا َّنِإو الأ .ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نل امَّّنأ ينربخأ ريبخلا

 كشوأف هتحت ةماعد ال ًادودمم فقسلا كلذب ىتأ مكدحأ َّنأ ولف ءابب اّلِإ فقسلا موقي ال

 ىلاعت هلوق كلذو «مالسإلا ةماعد :ةماعدلا سانلا اهيأ ,رانلا يف يوهيف هفقس هيلع ٌرخي نأ

 يلو مامإلا ةعاط حلاصلا لمعلاف ُةُعَْرَي ٌحِلاصلا َلَمَعلاَو قا رركفلا ُدَعْصَي ِهْيَلإ#

 نداعمو «ملظلا حيباصم «يتيب لهأ يف هللا هللا ؟متمهفأ سانلا اهبأ .هلبحب كّسمتلاو رمألا

 ةلزنمب ينم وهو .يثراوو ينيمأو يبصو مهنم «ةكئالملا رقتسمو .مكحلا عيبانيو «ملعلا

 «٠ ةدابعلا يف ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع سداسلا لصفلا ٠
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 ةمطاف َّنإ الأ ءرضح نمو اوعمساف الأ ؟راصنألا رشاعم تغّلب لهالأ .ىسوم نم نوراه

 .(هللا باجح كنه دقف هكته نمف .ىتيب اهتيبو يباب اهءاب

 هللاو كتُّه» :لاقو .همالك ةيقب عطقو اليوط مالسلا هيلع نسحلا وبأ ىكبف :ىسيع لاق

 ."”«اهيلع هللا تاولص همأ اي هللا باجح هللاو كته هللا تاجح هللاو كته هللا تاجح

 مالسلا اهيلع ةمطاف ةرهاطلا ةذةلص

 نينمؤملا ريمأ ةالصو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ةالص ةعمجلا موي ةبودنملا تاولصلا نم

 .مالسلا اهيلع ءارهزلا ةقيدصلا ةالصو مالسلا هيلع

 ناتعكر امه :مالسلا اهيلع ةمطاف ةالص نايب يف دّجهتملا حابصم يف يموطلا خيشلا لاق

 ةئامو ءدمحلا ةيناثلا يفو «كِرْدَْلاةَلْيَل يف هاي نإ ةرم ةئامو «(دمحلا) ىلوألا يف أرقت

 :لوقت مث «مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبست تحّبس تمّلس اذإف «4ُدَحُأ ُهّللاَوُه ْلُقل ةرم

 كلملا يذ ناحبس «ميظعلا خذابلا لالجلا يذ ناحبس «فينملا خماشلا ّزعلا يذ َناَحِبس)

 ,راقولاو رونلاب ىّدرت نم ناحبس «لامجلاو ةجهبلا سبل نم ناحبس «ميدقلا رخافلا

 نم ناحبس «ءاوه ا يف ريطلا عَقَو ىري نم ناحبس ءافصلا يف لمنلا رثأ ىري نم ناحبس
 فشكي نأ حيبستلا نم غرفو ةالصلا هذه ىلص نمل يغبنيو .(هريغ اذكه ال اذكه وه

 وعديو ءاهنيبو هنيب زجحي زجاح ريغب ضرأآلا هدجاسم عيمجب رشابيو «هيعارذو هيتبكر

 !ىعدُي ٌبر هريغ سيل نم اي) :دجاس وهو لوقيو «ءاعدلا نم ءاش امو هتجاح لأسيو

 نم اي !ىتؤُي ريزو هل سيل نم اي !ىَّتُي كِلَم هنود سيل نم اي !ىشخت هلإ هقوف سيل نم اي

 الإ لاؤسلا ةرثك ىلع دادزي ال نم اي !ىشْغَي باّوب هل سيل نم اي !ىشرُي بجاح هل سيل

 )١( ىسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب 77: 50/5 -/517/1.



 دكفطلا

 يب لعفاو دمحم لآو دمحم ىلع لص ءًاحفصو ًاوفَع الإ بونذلا ةرثك ىلعو ءًادوجو ًامرك

 .©0(اذكو اذك

 .مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبست تاياور رشع نماثلا لصفلا يف يتأيس :لوقأ

 مالسلا اهيلع ةقيذدصلا ةالص سابل

 .سأرلا يطغت يتلا ةعنقملا وهف راخلا امأ ءندبلا يطغي يذلا صيمقلا وه سابللا نم عردلا

 ةأرملاو» :لاق «مالسلا هيلع رقابلا رفعج يبأ نع ءملسم نب دمحم نع ىيموطلا ىور
-2 

 .")«ًاريتس ينعي افيثك ناك اذإ ةعنقملاو عردلا يف ىلصت

 هيلع رفعج يبأ نع راسي نب ليضفلا نع .هيوباب نبا نع قئادحلا بحاص جرخأو

 اهيلع سيل ءاهسأر ىلع اهرامخو عرد يف اهيلع هلل تاولص ةمطاف تّلِص١ :لاق «مالسلا

 راوخلا ىلإ ةبسنلاب امأ :قئادحلا بحاص لاق مث ."”(اهينذأو اهرعش هب تراو امث رثكأ

 رهظأ نمو ...سأرلاب صاصتخالا ال ةدايزو قنعلا نع هرادحنا مولعملا لب رهاظلا َّنإف

 بحاص لقن مث ؟«ن هبوُيُج ىلع ِهِرْمْحِب َن ْبِرْضَيِلَو# لجو زع هلوق كلذ ىلع ةلدألا
 عمج عناقملا رمُّخلاو :نايبلا عمجم ريسفت يف (هرس سدق) يمربطلا خيشلا لوق قئادحلا

 ةيطغت نهرودص ىلع عناقملا ءاقلإب نرمأ ءاهيبنج ىلع لدسنملا ةأرملا سأر ءاطغ وهو رامخ

 نع ىنكو ,نهرودص ودبتف نهروهظ ىلع نهعناقم نيقلي نك نبنإ ليق دقف ءنهروحنل

 نهطرقو نهرعش نزتسيل كلذب نرمأ نإ ليقو .اهيلع ةسوبلم اهنأل بويجلاب زودصلا

 .856ح ,/ 7١1:7 يموطلا خيشلل بيذهتلا ()

 . ١7 :ا/ ينارحبلا ققحملل ةرضانلا قئادحلا (")

 «٠ ةدابعلا يف ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع سداسلا لصفلا ٠
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 وهلا ؛اهفلاوسو اهبئارتو اهردصو اهرعش يطغت :سابع نبا لاق «نهقانعأو

 ةصلختسملا سوردلا

 ليلذلا دبعلا ميلست ينعت اهبل يف يهو «هل هعوشخو هالومل دبعلا عوضخ يه ةدابعلا
 و

 دوجوملا ةريسم ىرخألا اهتروص يف يهو «لاعتملا زيزعلا رداقلا هقلاخل هسفنو هرمأ زجاعلا

 يف يهف كلذلو .لماكلا قلاخلاب ناهيإلاو ةفرعملا عوشخ لالخ نم لماكتلا ىلإ صقانلا
 .هتفرعمو ىلاعت هللا نم برقلا لينل ميقتسم ًطارصو ٌقيرط لب «ًافده تسيل اهتاذ ّدح

 !نوفرعيل يأ "#7 نوُدبْعَيل

 .ىلاعت هللا ةفيخ نم - عي ممل ةساكو | ميك م يمت مس يل - | ميكو مير

 الإ َسْنِإلاَو نجلا َتْفّلَح اًمَوأل ىلاعت هلوق ريسفت يف فيرشلا ثيدحلا يف درو دقو

 نيملاعلا ءاسن ةديس اهنوك اهب دعقي مل نيملاعلا ءاسن ةديس َّنأ لصفلا اذه يف ظحالنو

 ةيشخ نم دعترت اهصئارفو اهقلاخ يدي نيب ةالصلل مايقلا نع - ةئجلا ءاسن ةديس لب -

 ءءاسنلا نم اهريغ لغشي ام يويند لغاش اهبر ركذ نع مالسلا اهيلع ءارهزلا لغشي مل

 ."74َنيِيَلاعْلا ءاسن ىلَع

 .05 ةيآلا :تايراذلا ةروس (؟)

 . 17 :ا/ ينارحبلا ققحملل ةرضانلا قئادحلا 0 )١(

 .57 ةيآلا :نارمع لآ ةروس () 5

 ةكئالملا ىلع ٌقحف .هلسر ديسو هللا بيبح ةنبا اهنوك اهقلاخ ىلإ فّلزتلا نع اهب دعقي مو

 ٍفلافْطْصاَو ٍِلَرَهْطَو فلافطُصا هللا إ# ةمطاف اي :اهودانيو اهيلع اومّلسي نأ نيبرقملا



 ذ_ ةوسألام ألا مالسلا اهيلع ءاره زلا





 د كفكلا

 ديحوتلا ليوأت صالخاإلا

3 2 11( < 

 مالسلا اهيلع ةرهاطلا لوتبلا تّدصت لاؤس ؟ههنكو ديحوتلا ةقيقح اف ءاهنطاوب روغو
 .كدف ةيضق يف ةروهشملا اهتبطخ يف هنع ةباجإلل

 لعج ٌةملك .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ» :اهيلع هللا مالس ءارهزلا لوقت

 .«اهليوأت صالخإلا

 ةيجراخلا ةقيقحلا ينعي ليوأتلاو ؛هلصأ ىلإ ءيشلا عوجر وهو لؤألا نم ليوأتلاو

 ههنكو ديحوتلا ةقيقح ْنأب مالسلا اهيلع ءارهزلا لوقت .موهفملا كلذ نّيبت يتلا موهفملل

 لو لمعلاب نرتقي لو ةيرظنلا هتلحرم يف يقب اذإ يرظنلا ديحوتلا نأ يأ .صالخإلا وه

 !ًايقيقح ًاديحوت سيل مالسإلا رظن يف ِهّنإف .ناسنإلا دوجو يف ققحتي
 و

 هديحوت لامك» :ةغالبلا جبن نم ىلوآلا ةبطخلا يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقيو

 ديغ اّْنأ ةفص لك ةداهشل .هنع تافصلا ىفن هل صالخإلا لامكو .هل صالخإلا

 نه اهليقفأو تاجودلا كلك ىينبا رهكقارمو تااجرددل هيعئرنلا نأ ىلا كوضوملا

 .هنع تافصلا ُىفن ىلاعت هلل صالخإلا تاجرد ىمسأو «ىلاعت هلل صالخإلا ةجرد

 ةفرعم لصأو «هتفرعم هللا ةدابع لّوأ» :مالسلا هيلع مالسلا هيلع اضرلا مامإلا لوقيو

 فوصومو ةفص لك َّنأ لوقعلا ةداهشل .هنع تافصلا ُيفن هللا ديحوت ماظنو هديحوت هلل

 موهفم دست ْنِإ ."”"«فوصومالو ةفصب سيل ًاقلاخ هل َّنأ فوصوم لك ةداهشو «قولخت

 يف ناسنإلا نوؤشب ةفّرصتملا يه ىلاعت هللا تاذ نوكت نيح ققحتي (هللا الإ هلإ ال) ةملك

 )١( اضرلا رابخأ نويع ”: 170 .
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 يف ءاوس «قالطإلا ىلع كلذ يف ٌفّرصت ىلاعت هللا تاذ ريغل نوكي ال نيحو «تاهجلا عينج

 .ةيبرتلا وأ عيرشتلا وأ ةيمكاحلا ةلحرم وأ ةديقعلا ةلحرم

 ديحوتلا ققحتل طرش موصحملا مامإلل رارقإلا

 ةقيقح ىلإ روباسين يف بهذلا ةلسلس ثيدح يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا راشأ دقل

 مهيلع تيبلا لهأ نم موصعملا مامإلا ةمامإب لوقلا َّنأ يهو ءديحوتلا رمأ يف ةمهم

 ثيدحلا باحصأل مالسلا هيلع اضرلا مامإلا لقن نيحف ؛ديحوتلا ققحتل طرش مالسلا

 لوق نع هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هئابآ نع ديحوتلا ثيدح هيلع اوعمتجا نيذلا
 يوار لاق ؛«يباذع نم نمأ ينصح لخد نمف ينصح هللا الإ هلإ ال ٌةملك ىلاعت هللا

 قودصلا خيشلا لاقو !«اهطورش نم انأو !اهطورشب) انادان ةلحارلا تّرم الف :ثيدحلا

 زع هللا لبق نم مامإ ِهَّنأب مالسلا هيلع اضرلل رارقإلا اهطورش نم :ثيدحلا ىلع ًابيقعت

 .""وهيلع ةعاطلا ضرتفم دابعلا لع لجو

 نينمؤملا ريمأل رارقإلا مالسلا اهيلع ءارهزلا رصع يفو) موصعملا مامإلل رارقإلا َّنإ

 طورش مهأ نم مهيلع هتعاط ضرتفاو دابعلا ىلع ىلاعت هللا هبصن مامإ هَّنأِب (مالسلا هيلع

 وهف ىلاعت هللا هنّيع يذلا موصعملا مامإلا ىوس مكاح مكحب لوبقلا امأ ؛ديحوتلا ققحت

 .سانلل هنايب مالسلا اهيلع ءارهزلا تدارأ يذلا ىنعملا وهو «هنيعب كرشلا

 مل اذإ ةقيقحلا ىلع متي (َّنِإ نيدلا يف صالخإلا َّنأ كش الو :يئابطابطلا ةمالعلا لوقي

 بولطم الو لب «ةّيويند ةياغ وأ ّدن وأ منص وأ دوبعم نم ىلاعت هريغب ناسنإلا ُبلق قّلعتي

 اعنا وك ل نعيد ف هلل صال اه يا اكل كم سكتت: وز ةططابج رقلاك عوق

 )١( اضرلا رابخأ نويع ١: ١50.



 و

 متنك نإ :دارملاو «4ُهّللاٌمكُحْيِبْحُي يوتا هللا وُبِحُفْم كح 'ىإ» ىلاعت لاق ...ىلاعت

 يتلا ةعيرشلا هذه اوعبّتاف «ةقيقح ّبحلا ىلع ءانبلاب مكتّيدوبع يف هلل اوصلخت نأ نوديرت
 ."هيقتسملا هللا طارص وهو ؛مالسإلاو صالخإلا هلثمم يذلا ٌبحلا ىلع ةينبم يه

 "”ىلاعت هللا ديحوت ةرطف بولقلا نيمضت

 «اًموصوم تولقلا نّمضو» :اهتبطخ يف مالسلا اهيلع ءارهزلا لوقت

 ٍتاَواَمّسسلا رطاَف ِهّلِل ُدْمَحْلال :ىلاعت هللا لاق .قلخلا يه ةرطفلا ...:ديفملا خيشلا لاق

 هللا ةَرطِفإل :لاقو «لابقتسالاو ءادتبالا ىلع ضرألاو تاومسلا قلاخ هب ديري «ِضْرألاَو

 قداصلا لوق [ىنعم وهو] اهيلع سانلا قلخ يتلا هتقلخ ينعي 4اَهْيَلَع َساَّملا َرطَف يتلا

 .هودّحوي نأ ىلعو ديحوتلل مهقلخ :يأ .«(ديحوتلا ىلع قلخلا هللا رطف» :مالسلا هيلع

 الإ قولخم ناك ام كلذك رمألا ناك ولو ءديحوتلا [ مهنم دارأ ] هنأ هب دارملا ىنعملاو

 ديحوتلا قلخي ى هَّنَأ ىلع ليلد ىلاعت هللا دحوي ال نم نيقولخملا نم اندوجو يفو ءًادحوم
 ْتَقْلَح امَو# :هانركذ ام دهاش يف ىاعت لاق دقو !ديحوتلا اوبستكيل مهقلخ لب «قلخلا يف

 هللا لص يبنلا نع يور دقو .هتدابعل مهقلخ (َّنإ هنأ نيبف « نوُدبعيِلاَلِإ َسْنِإلاَو نجلا

 «ةرطفلا ىلع وهف دلوي دولوم لك» :لاق «لوبقلاب ةصاخلاو ةماعلا اهاقلت ةياور هلآو هيلع

 ."0(هنارّضني وأ هنادّوبي هاوبأ امنإو
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 هللا نأ ىلإ (اهوصوم بولقلا نّمضو) ةرقفلا هذه يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ريشت

 )١( نازيملا ريسفت ": /١61 -١68.

 ةيكدفلا ةبطخلا يف ديحوتلا) ناونعب (ةيسرافلاب) يلكوت زانهم ةديسلل ةلاقم نم ةلبقملا ةيعرفلا نيوانعلا يف اندفأ ()

 .(مالسلا اهيلع ءارهزلا ةديسلل

 5١. ص :ديفملا خيشلل ةيمامإلا تاداقتعا حيحصت (')
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 مامإلا هيلإ ريشي يذلا ديحوتلا اذه ؛ديحوتلا ىلع ةرطفلا رمأ قلخلا بولق نّمض ىلاعت

 مالسلا هيلع هلوقو ''"«اهترطف ىلع بولقلا لبجو» هلوق يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 :هئاعد يف مالسلا هيلع قداصلا مامإلا هيلإ ريشيو ؛"”(ةرطفلا اهَّنإف صالخإلا ةملك»

 نيمضت ىنعمو ."”«قيثاوملا هب تذخأو لوقعلا هيلع ترطف يذلا كديحوتب كلأسأ»

 اذإو هديحوتلا ىلع هرطفو ءًادّحوم بلقلا قلخ لجو زع هللا َّنأ «ىلاعت هللا ديحوتل بلقلا
 سيل رمألا ةقيقح يف درفلا كلذ هّنإف ءام صخش بلق نم هتفرعمو ىلاعت هللا ديحوت لاز
 .ًايوس ًاّيمدآ ًابلق دعي لو رخآ ءيش ىلإ لّدبت دق درفلا كلذ بلق َّنو ءاّيوس ًاناسنإ

 ةيدحألا تاذلاب يلقعلا ناعذالا

 «اهوقعم ركفلا يف َرانأو» :اهتبطخ يف مالسلا اهيلع ءارهزلا لوقت

 يف ركفتلاب لصحي يذلا يرظنلا ديحوتلا وه ةروكذملا ةرابعلاب دوصقملا
 يفو يجراخلا ماعلا يف ىلاعت هللا دوجو ىلع ةّلادلا تايآلاو ةرهاظلا لئالدلا

 .ناسنإلل يلخادلا ملاعلا

 لقعلا يف ةّيلج ةحضاو ديحوتلا ةملك موهفمو ىنعم ىلاعتو كرابت هللا لعج دقلو

 .ناميإلا رون ىلإ هل ًايداه اهكاردإ رشبلل نكمي يتلا ةيومألا يف رّكفتلا لعجو ءركفلاو

 يف ىلاعت هللا دوجو تايآ يف ركفتلاب قّلعتملا ٌيرظنلا ديحوتلا وه ةرابعلا هذه يف دوصقملاو

 .ناسنإلل يلخادلا ملاعلاو جراخلا ملاع

 )١( ةبطخلا «ةغالبلا جبن 7/.

 )"( راونألا راحب 9١: 71/0.



 قلن

 ةيبلسلا ىلاعت هللا تافصل مالسلا اهيلع ءارهزلا نايب

 نّسلَألا نمو «هئيؤر راصبألا نع عنتمملا» :اهتبطخ يف مالسلا اهيلع ءارهزلا لوقت

 .«هتيفيك ماهوألا نمو .هتفص

 «ةيبلسلا ىلاعت هللا تافص اهتبطخ نم ةرقفلا هذه يف مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا نيبت

 راكفألا يف رانأو «هتفرعم ىلع بولقلا لبجو «هديحوت بولقلا نّمض يذلا هناحبس هللاف

 .هفصت نأ نسلألل نكمي الو «هارت نأ ةيداملا راصبألل نكمي ال ؛هديحوت ةقيقح لوقعلاو

 يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي .هتّيفيك مهفو هكاردإ نع تارّوصتلاو ماهوألا زجعتو

 ْنكلو ,راصبألا ةدهاشمب ُنويعلا هكردت ال» :(دوهيلا ءاملع دحأ) يناميلا بلعذ باوج
 ."7(ناميإلا قياقحب تولقلا هتأر ودع

 ةقلخلا نم فدهلاو يلاعفألا ديحوتلل مالسلا اهيلع ءارهزلا نايب

 .هتردقب اهّوَك ءاهلتتما ٍةلثمأ ءاذتحا الب اهأشنأو ءاهلبق ناك ٍءيش نم ال ءايشألا عدتبا)

 .(اهريوصت يف هل ةدئاف الو ءاهنيوكت ىلإ هنم ةجاح ريغ نم «هتّيشمب اهأرذو

 ةدام ىلإ هجايتحا مدعو ىلاعت هلل ةماتلا ةيلعافلا ةرقفلا هذه يف مالسلا اهيلع ءارهزلا نّيبت

 دقف ؛ةقبسم ةروص وأ لاثم البو ةدام الب ىلاعت اهدجوأ لب «ءايشألل هقلخ دنع لاثم وأ

 .اهيف هل ةدئاف الو اهيلإ ةجاح هل نوكي نأ نود هتئيشمو هتردقب اهعمجأب اهقلخو اهنّوك

 ىذلا» :هلوق يف «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مامإلا مالك يف ةرقفلا هذه ريظن دجنو

 ."”(هلبق ناك دوبعم قلاخ نم هيلع ىذتحا رادقم الو هلثتما لاثم ريغ ىلع قلخلا عدتبا

 .11/8 ةبطخلا «ةغالبلا جبن (1)

 4١. ةبطخلا «ةغالبلا جب (؟)
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 هتمكحل «ًانييبت) ًاتيبثت الإ» :ةقلخلا نم فدهلا نايب يف مالسلا اهيلع ءارهزلا لوقت

 .«هتوعدل ًازازعإو «هتّيربل ًادّبعتو «هتردقل ًاراهظإو .هتعاط ىلع ًاهيبنتو

 ال ثيح .دوجولا ملاع داجيإ نم ةيدحألا تاذلا ضرغ مالسلا اهيلع ءارهزلا نيبت

 كلت نع جراخ (تانذلاب ةّينغلا) ىلاعت قحلا تاذ لاعفأ يف ةّلعو ضرغ رّوصت نكمي

 نع ةيبعلاو :قاعت اللا ةمكسا (ةهرت) كي وه داغألا يفرك نإف كلذلو تاذلا

 تاقولخملا ةوعدو ءلجو زع هتردقل راهظإلاو «هرماوأل دايقنالاو ىلاعت هتعاط بوجو

 نم ةقبصأ لك نوب «لاعت هفوعدل ارا زعاو هلل ميلتيسلاو ةرمأل عوضخلاو هل ةيؤوبعلل

 ةراققلاو مك وكف ذو ناب نادسو وع ألا ةنملا لإ هونت نات قلنا لوك كافر

 عيمج نيع يه ةيطلإلا تاذلا َّنأل اَّلِإ سيل لاثما باب نم ناك ةيهلإلا تالامكلا نيب نم

 راصحنا الو ؛«تاذلا كلت تالا عيمجل لثمم وه هئاجرأب دوجولا ملاع َّنِإو «تالامكلا

 باّقعلاو باوثلا ةفسلف

 ىلع َباقعلا عضوو .هتعاط ىلع باوثلا لعج ّمث» :مالسلا اهيلع ءارهزلا لوقت

 .(هِيَنِج ىلإ مهل ًةشايحو .هتمقن نع هدابعل ةدايذ «هتيصعم

 ثيح «باقعلاو باوثلا ةفسلف نايبل ةرقفلا هذه يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ضّرعتت

 لجأ نم ىللاعتو كرابت هللا (مهلعج اَّنِإ ةيصعملا ىلع باقعلاو ةعاطلا ىلع باوثلا َّنأ ركذت
 نإ .ةداعسلاو برقلاو ةنجلا هاجتاب مهقوسو «باذعلاو ةمقنلا نع مهدوذو سانلا داعبإ

 يك ناسنإلل ريذحت رمألا ةقيقح يف وه يصاعملا نم ةيصعم لك ىلع عوضوملا باقعلا

 هللا ةمقن نع دعتبي نأ لجأ نم «هأطخ نع رفغتسيو «ثّولتلا نع ةميلسلا هترطف ظفحي



 كم

 يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقي .هباوثو هاضر ىلإ هجتيو «هباذعو هطخسو ىلاعت

 مكدعبُي ءيش نم امو هب مكترمأ دقو الإ ةنجلاو هللا ىلإ مكبّرقي ءيش نم ام» :عادولا ةجح

 .«بئاغلا ٌدهاشلا غلبيلف .هنع مكتيبنو الإ ةنجلاو هللا نع

 ةوبنلا رس نايب

 عه ع

 دبع هلآو هيلع هللا لص ًادمحم يأ َّنأ دهشأو» :اهتبطخ يف ةمطاف ءارهزلا لوقت
 ىلاعت هللا نم ًأملِع ...«ةابتجا نأ لبق هامّسو .هلسرأ ْنأ ّلبق هبجتناو هراتخا «ةلوسرو

 ريو ةقونكم بيقلاب قمالعت ةإ روشدلا ةداوصع ةظاعنإاووومألا لئاجب

 61, ةدوضم ليواحألا

 متاخ اهيبأ ةّوبن رس نايبل اهتبطخ نم ةرقفلا هذه يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ضرعتت

 ةّوبنلا دادتما لثمي يذلا ةمامإلا بصنم اهعبتبو هلآو هيلع هللا لص نيلسرملاو ءايبنآلا

 هذه يف ىلاعت هللا ةيمكاح َّنأب اهيلع هللا مالس حّرصتف «ةقلخلا نم يئاغلا دصقماب ةقّلعتملا

 فدملا يه ةيملإلا ةيمكاحلا َّنأل ًارظن «ىلاعتو كرابت هللا ةئيشم اهب تقّلعت ةرورض ةطيسبلا

 (ةمئألا هعبتبو) يبنلا ةطساوب اهققحت نكمي (َّنِإ ةيمكاحلا هذه َّنألو ءملاعلا قلخ يئاهنلا

 .ىلاعت هللا ججح مه نيذلا

 ةيداملا رهاوظلا عيمجو رمقلاو سمشلا قلخ نم مهأ ةيحلإلا ةفالخلا ماقم ةرورض َّنِإ
 نمو ءرهاوظلا هذه عيمج قلخل ةيئاغلا ةلعلا وه ةيحلإلا ةفالخلا ماقم نذل .ىرخألا

 يهو ةيئاغ ةلع هل ملاعلا قلخ َّنِإو .ًاثبع نوكيس ملاعلا قلخ َّنِإف ةيئاغلا ةلعلا هذه نود

 مهمتاخ دوجو يف صخألا ىلعو ىلاعت هللا ءايبنأ دوجو يف دّسجتملا (لماكلا ناسنإلا)

 اذهو .مهيلع هللا مالس راهطألا ةمئآلا هتيرذو هلآو هيلع هللا لص دمحم انيبن مهفرشأو
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 وحن ىلع ةيدوجولا قئاقحلا لكل عماجلا هَّنأل ةقلخلل ةيئاغلا ةلعلا وه لماكلا ناسنإلا

 ثيح نم اهتالاك عيمجب ةيهلإلا تاذلا هيف ىلجتت يذلا لماكلا لجملا هّنألو ءلامجإلا

 .تافصلاو ءامسألا

 دهعلا ذخأو هئايبنأ ىلإ همدقو هلآو هيلع هللا ىلص ءايبنألا متاخ ىلاعت هللا راتخا دقل

 ُةامَسو «هّلسرأ ْنَأ لبق هّبجتناو هراتخا» ءهب ناهيإلا ىلإ مهمنأ اوعديو هب اونمؤي نأ مهيلع
 وومألا لثآمب ىلاعت هللا ِملِع وه ءابتجالاو رايتخالا اذه ببسو .«....هابتجا نأ لبق

 مهيلع ءايبنألا لاسرإ نإو :ةروهدلا كدازحي اع[ ىومألا لامي ىلاعت هللا نم ًاملع»

 هيلع هللا لص لسرملا انيبنب متختو مالسلا هيلع مدآب أدبت ةدحاو ةلسلس قفو ناك مالسلا

 .همكح ءاضمإ ىلع ًٌةميزعو هرمأل ًامامتإ ُهَنعِتْبإ) . لمعلا اذه ماهتإ هيلع بّجوتي يذلا هلآو

 دمحم يبأب هللا رانأف» هيلإ لكوأ ام هلآو هيلع هللا لص يبنلا متأ دقلو .«همتح ريداقمل ًاذافنإو

 ماقو ءاهمّمُع راصبألا نع لجو ءاهمُب بولقلا نع َفشكو ءاهملظ هلآو هيلع هللا لص

 «ميوقلا نيّدلا ىلإ مهادّهو «ةياعلا نم مُهرَّصبو «ةياوغلا نم مهّذقنأو «ةيادهلاب سانلايف

 (''.«ميقتسملا طارصلا ىلإ مّهاعَدو

 :نازيملا ريسفت يف يئابطابطلا ديسلا لاق

 ملظ الو كرش هيف عقي ال طارص نيلاضلا ريغ طارص وه يذلا ميقتسملا طارصلا َّنِ

 هللا هب ىضري ال روطخ وأ رفك نم نانّجلا نطاب يف ال «ةتبلا لالض هيف عقي ال | ةتبلا

 وه اذهو «ةعاط يف روصق وأ ةيصعم لعف نم ناكرألاو حراوجلا رهاظ يف الو .هناحبس
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 اهيلع ءارهزلا ةديسلل ةيكدفلا ةبطخلا يف ديحوتلا) ناونعب (ةيسرافلاب) يلكوت زانهم ةديسلل ةلاقم نم هاندفأ ام ىهتنا (1) 0



 دقت

 00 كةنملا الإ قلن نيب اذامو لب نلاكال 3 العو [لنغ نيشنوتلا قع

 كانه ّنأ نّيبو .(طارصلا)و (ليبسلا) نيب قرفلا ركذ ىلإ يئابطابطلا ديسلا قرطت مث

 ةبسنلاب ميقتسملا طارصلا لثم :لاق مث ءدحاو طارص ىوس كانه سيل |نيب ةريثك ًالبس

 توعن نم مدقت ام تلمأت اذإو ...«ندبلا ىلإ ةبسنلاب حورلا لثمك ىلاعت هللا لبس ىلإ

 قرطلاو هللا ىلإ لبسلا عيمج ىلع نميهم ميقتسملا طارصلا َّنأ كل لصحت ميقتسملا طارصلا

 اذإ ًاطرس تطرس نم ذوخأم «قيرطلا نم حضاولا وه طارصلا َّنِإف ...«ىلاعت هيلإ ةيداحلا

 ميقتسملاو ؛هنطب نع مهعفدي الو هنع نوجرخي مهعدي الف هيكلاس علبي هّنأك ًاعلب تعلب
 طلسم وه يذلا مئاقلاك هسفنل امو هسفن ىلع طلستيف قاس ىلع موقي َّنأ ديري يذلا وه

 هتياغ ىلإ هيكلاس هلاصيإو هتياده يف همكح فلختي ال ام ميقتسملا طارصلاف ....هرمأ ىلع

 ."'وهدصقمو

 ءاهليوأت صالخإلا لعج ةملك) :نيحلاصلا جاهنم يف يناسارخلا ديحولا خيشلا لاقو

 نمو «هتيؤر راصبألا نم عنتمملا ءاهوقعم ركفتلا يف رانأو ءاهوصوم بولقلا نمضو

 «صالخإلا وه ديحوتلا ةملك ليوأت َّنأ تنيبف .(هتيفيك ماهوألا نمو «هتفص نسلألا

 .لمعلاو ملعلا يف صالخإ ديحوتلا ةملك ليوأت وه يذلا صالخإلاو

 بيكرتلاو ةئزجتلل ةمزلتسملا تاذلا ىلع ةدئازلا تافصلا يفنبف ًالع صالخإلا امأ

 نيدلا َلّْوَأ» :مالسلا هيلع يلع هلاق ام هريسفتو .دحألا دحاولا وهف ,ددعلاو دحلاو ةينثتلاو

 صالخإلا هديحوت لامكو .هديحوت هب قيدصتلا لاو هب قيدصتلا هتفرعم لامكو «هتفرعم

 ةداهشو .فوصولملا ريغ اََّمأ ةفص لك ةداهشل .هنع تافصلا يفن هل صالخإلا لامكو «هل

 )١( نازيملا ريسفت ١:1 0".

 نازيملا ريسفت (؟) ١: 87- 0.

 ٠ ديحوتلا يف ةوسألا مالسلا اهلع ءارهزلا - رشع عباسلا لصفلا ٠

0 
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 نمو «هاّثث دقف هنرق نمو «هنرق دقف هناحبس هللا فضو نمف ةفصلا ريغ هلأ فوضوم لك

 .«هلهج دقف هأّرج نمو .هأرج دقف هانث

 :ىلاعت ههجول ةصلاخ ةيحراومجلاو ةيحناوجلا لامعألا نايتإبف المع صالخإلا امأو

 نييبرقملا ماقم وهو 04 ىَلَْدلا هّيَر ُهَحَو َءاْعَتْبا الإ 2 قّرجت ةنْغن “نم هَدْنَع ِدَحَأل امو

 لوألا َوْهط هنأب نيقيلا ماقم ىلإ ضرألاو تاوامسلا توكلم ىلإ رظنلاب نولصي نيذلا

 ,274ُريِدَق بيش لكك ىَلَع وهو " !4ٌميِلَع يش ْلكصبَوُهَو ”طاو ف الو كالا

 هنوعديو هنودبعيو ؟”4اًقيَِح َضْرَألاَو تاَواَمسلا َرَطقل يذلا ىلإ مههوجو نوهجويف

 ءءاشحفلاو ءوسلا مهنع هللا فرصي نيصلخم اوريصي نأ دعبو «نيدلا هل نيصلخم

 :لاق ءمهسوفن ىلع ءاليتسالا نع ناطيشلا زجعي نيذلا نيصلخملا نم نوريصيف

 .نيِصّلَخُمْلاْمهْنِم فلذا الإ * نيِعَمْجَلْ هَييوغأل كبَرِعبفل
 و «ةملكلا هذه لوصومب اهنيمضت نم بولقلاب قلعتي ام مالسلا اهيلع تنيب مث

 َضْرَألاَو ِتاَواَمّسلا قّلْح 'نَم ْمُهَتلاَس 'نِيَلَو) ءاهيلع سانلا هللا رطف يتلا ةرطفلا
 يتلا راكفألا َنِإف «ةملكلا هذه لوقعمب اهترانإ نم راكفألاب قلعتي امو «4”"2ُهّللا َنْلوُقي
 لاق يذلا رونلا ىلإ تاملظلا نم تجرخ تابثإلاو يفنلا ةقيقح نم اهوقعمب ترانتسا

 َدهش# «ةداهشلاو دوهشلا ماقم ىلإ تلصوف 04 ضْرَألاَو 0 هلا احتب

 )١( ةيآلا :ليللا ةروس ١9و7١.

 .” ةيآلا :ديدحلا ةروس (؟)

 ةيآلا :ديدحلا ةروس ؛4 ةيآلا :ىروشلا ةروس ؛50 ةيآلا :مورلا ةروس ؛6 ةيآلا :دوه ةروس ؛ ١١ ةيآلا :ةدئاملا ةروس (")

 ١. ةيآلا :كلملا ةروسو ؛١ ةيآلا :نباغتلا ةروس ؛؟

 ./9 ةيآلا :ماعنألا ةروس (5)

 ./5 ةيآلا :ص ةروس (0)

 .7/ ةيآلا :رمزلا ةروس ؛76© ةيآلا :نامقل ةروس (5)

 .7 0 ةيآلا :رونلا ةروس (0)



 كفل

 راصبألا نم عنتمملا» هلإلا هّنأِب اودهش «4”27ملعلا ولو و كت لقال واو الإ هّلِإ ال هنأ هللا

 دح هل سيل هّنأل «هتفص نسلألا نمو» ءعاضوألاو لاكشألا نع سودق وهف «هتيؤر

 نأ نكمي ال مهولل عونصملا موهوملا َّنإف «هتيفيك ماهوألا نمو» ءدوجوم تعن الو دودحم

 ("'.وه الإ وه فيك الو ءوه الإ وه ام ملعي الف ءمهولا عناص ةيفيك نوكي

 صاالخإلاب دارملا :«اهليوأت صالخإلا لعج ةملك» :راونألا راحب يف يسلجملا لاقو

 مدعو «ةدسافلا ضارغألاو ءايرلا بوش مدعو «ىلاعت هلل ةصلاخ اهلك لامعألا لعج

 هَّنأب نقيأ نم ّنأل ءديحوتلا ةملك ليوأت اذهف «رومألا نم ءيش يف ىلاعت هريغب لسوتلا

 الو «هريغ ةدابعلا يف كرشي ال نأ هل قحف ةيملإلا يف هل كيرش ال هّنآبو «ربدملاو قلاخلا

 .هريغ ىلإ رومألا نم ءيش يف هجوتي

 :ًاهوجو لمتحت ةرقفلا هذه ..«اههوصوم بولقلا نمضو»

 هبكرت مدع نم ةملكلا هذه همزلتست ام بولقلا ىلع بجوأو مزلأ ىلاعت هللا َّنأ :لوألا

 .ديحوتلا ىلإ لوؤي ام كلذ هابشأو ةدوجوملا ةيلامكلا هتافص ةدايز مدعو «ىلاعت

 بولقلا يف ًاجردم ةملكلا كلت نم لقعلا هيلإ لصي ام لعج ىنعملا نوكي نأ :يناثلا

 .ديحوتلا نم هيلع مهرطف اهب وأ ,مهسفنأ يفو قافآلا يف تايآلا نم مهارأ امم

 ديحوتلا ةملك قياقد ىهتنم ىلإ لوصولا لوقعلا فلكي مل ىنعملا نوكي نأ :ثلاثلا

 وهو ءاهازغم حيرصو ءاهانعم رهاظب ناعذإلاب بولقلا ةماع فلك نإ لب ءاهليوأتو

 :لوصولاب ةازلا

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس 18.

 نيحلاصلا جاهنم (؟) ١: 7945 - 510.

 ٠ ديحوتلا يف ةوسألا مالسلا اهلع ءارهزلا - رشع عباسلا لصفلا ٠
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 ام الإ بولقلا مزلي مل يأ ءبولقلا ىلإ ًاعجار اهوصوم يف ريمضلا نوكي نأ :عبارلا

 ءاهقلطم وأ اهنم ةطبنتسملا قياقدلاو «ةبيطلا ةملكلا كلت ليوأت نم اهيلإ لوصولا اهنكمي

 ©) اقلطم لب ءلوألا هجولا دعب هوجولا نسحأ ناكل كيكفتلا الولو

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةيعدأ 2 ةيديحوتلا نيماضملا

 نع ةئشانلا ةدابعلا يه ةميقلا تاذ ةيقيقحلا ةدابعلا َّنأ تاياورلاو تايآلا يف درو

 :لاق مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع نساحملا يف يقربلا ىور .دوبعملاب ةيقيقحلا ةفرعملا

 "7 .«ًادعُبالإ ريسلا ٌةعرس هديزت ال ءقيرط ريغ ىلع رئاسلاك ةريصب ريغ ىلع لماعلا»
 اهتيعدأ يف اهتاملك يف لمأتلا ةيمطافلا ةيديحوتلا ةفرعملا لع فّرعتلل لبسلا لضفأ نمو

 لّمأت .هتافصو ىلاعت ئرابلا تاذ ىلإ اهترظن عون نع رّبعت األ ءاهيلع هللا مالس اهتاجانمو

 ال نم اي١ هيف لوقت يذلا «جئاوحلا ءاضقب ةصاخلا ةالصلا بيقع اهنع يورملا لوقلا يف

 ."(وهألإ هّتردقو وه ثيحو وه فيك ملعُي

 :لوقتف .دمحلا بلاق يف ىلاعت هلل يلاعفألا ديحوتلا رمأ ىلإ مالسلا اهيلع ءارهزلا ريشتو

 (9.«هرمأل ةعاطلاو هيلإ ةبغرلاو هل لمعلاو هب ملعلا نم تغلب ام تغلب هتمعنب يذلا هلل دمحلاو»

 :دهجرو ةملع ةعلبو هةودالاو للا ةكظف ناش ق لوقتو

 يذ ناحبس «ميظعلا خذابلا لالجلا يذ ناحبس .فينملا خماشلا زعلا يذ ناحبس»

 ,راقولاو رونلاب ىذرت نم ناحبس «لامجلاو ةجهبلا سبل نَم ناحبس .ميدقلا رخافلا كلملا

 .701 :79 راونألا راحب )١(

 19/8:١. نساحملا )١(

 .7 7٠ص :يبسوطلا خيشلل دجهتملا حابصم ()

 . 77ص :لئاسلا حالف (4)



 فقل

 نَم ناحبس «ءاوهلا يف ريطلا عقو ىري نم ناحبس ءافصلا يف لمنلا رثأ ىري نم ناحبس

 .'"7(هريغ اذكه ال اذكه وه

 «ةيديحوتلاةرظنلاهذبباهكولسواهتدابعيف صالخإلا لا كمالسلا اهيلعءارهزلا تلاندقلو

 ."”(هتحلصم َلضفأ هيلإ هللا طبهأ .هتدابع ٌصلاخ هللا ىلإ دعصأ نما ثيدحلا يندرودقلف

 ةصلختسملا سوردلا

 انآ

 نأ يأ .صالخإلا وه - مالسلا اهيلع ءارهزلا لوقت |ى - ههنكو ديحوتلا ةقيقح

 دوجو يف ققحتي ملو لمعلاب نرتقي ملو ةيرظنلا هتلحرم يف يقب اذإ يرظنلا ديحوتلا

 !ًايقيقح ًاديحوت سيل مالسإلا رظن يف هّنإف ءناسنإلا

 كلت ىمسأو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي امك بتارمو تاجرد ديحوتللو

 ىلاعت هلل صالخإلا تاجرد ىمسأو «ىلاعت هلل صالخإلا ةجرد يه اهلضفأو تاجردلا

 .هنع تافصلا ٌيفن

 ةفّرصتملا يه ىلاعت هللا تاذ نوكت نيح (هللا الإ هلإ ال) ةملك موهفم دّسِجَت ققحتيو

 ىلع كلذ يف فرصت ىلاعت هللا تاذ ريغل نوكي ال نيحو «تاهجلا عيمج يف ناسنإلا نوؤشب

 .ةيبرتلا وأ عيرشتلا وأ ةيمكاحلا ةلحرم وأ ةديقعلا ةلحرم يف ءاوس «قالطإلا

 ىلإ ةراشإ روباسين يف مالسلا هيلع اضرلا مامإلا هاور يذلا بهذلا ةلسلس ثيدح يفو

 مهيلع تيبلا لهأ نم موصعملا مامإلا ةمامإب لوقلا َّنأ يهو «ديحوتلا رمأ يف ةمهم ةقيقح

 .ديحوتلا ققحتل طرش مالسلا

 )١( :دجهتملا حابصم ص7١١.

 ) )0:يعادلا ةدع ص1١8.

 ٠ ديحوتلا يف ةوسألا مالسلا اهلع ءارهزلا - رشع عباسلا لصفلا ٠





 جذومنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا

 نيحبسملاو نيركاذلا





 ةيكخح

 ةحئبسملا ةركاذلا ءاروحلا

 ركحذ نع ُعْيَب الو ةراَجِت ْمِهيهلت ال َلاَجِرل :ميركلا هنآرق يف ىلاعتو هناحبس لوقي
 تكسو » وصتعا] كعؤ دلل كحل اثنا نذل هنأ انزع لاحت ليو«( مدللا

 » :ىلاعت لوقيو .("”«:كحركحأل ينوركحأل» :ىلاعت لوقيو "7 ليِصَأَو ٌةركحُب
 .#9اكنَض َةَسيِعَم هَل إَف يركحز “نع ضر مَ

 .بولقلل ًءالج ركِذلا لعج ىلاعت و هناحبس هللا َّنإ» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقيو

 تزرع - هلل حرب امو ؛ةدناعملا دعب هب داقنتو «ةوشعلا دعب هب رصبُتو «ةرقولا دعب هب عمست

 يف ةظقي رونب اوحبصتساف ؛مهوقع تاذ يف مهمّلكو ؛مهركذ ين مهاجان ٌدابع - هؤالآ
 (*.«ةدئفألاو راصبألاو عامسألا

 كسدٌقو كّقحب كلأسأ» :دايز نب ليمك هنع هاور يذلا ءاعدلا يف مالسلا هيلع لوقيو

 كتمدخبو «ةرومعم كركذب راهنلاو ليللا يف يتاقوأ ّلعجت نأ ءكئامسأو كتافص مظعأو

 ف لاعبو ادخلو ادرواهلك عفاوؤار لابغأ ووك حت ماوس كيعع + ئفاوةلويشوت

 .(أّيتم كّبحب يبلقو اجهل كركذب يناسل لعجاو ...ًادمرس كتمدخ

 :ةيداجسلا ةفيحصلا يف نيدباعلا نيز مامإلا لوقيو

 يردقب كل يركِذ َّنأ ىلع كايإ يركذ نم كتهّرنل كرمأ لوبق نم بجاولا الول يهلإ»

 .ا/ ةيآلا :رونلا ةروس )١(

 .57و 5١ ةيآلا :بازحألا ةروس (؟)

 ١05. ةيآلا :ةرقبلا ةروس (”)

 ١7. 5 ةيآلا :هطةروس (:)

 77١. ةبطخلا «ةغالبلا جبن (4)

 ٠ نيحّبسملاو نيركاذلا جذومنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع نماثلا لصفلا *
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 انيلع معنلا مظعأ نمو .كسيدقتل الحم لعجأ ىتح يرادقم غلبي نأ ىسع امو ؛كردقبال

 يف كركذ انمهأف يهلِإ .كحيبستو كبءزنتو كئاعدب انل كنذإو انتنسلأ ىلع كركذ نايرج
 ركذلاب انسنآو ؛ءاّرضلاو ءاّرسلا ينو .رارسإلاو نالعإلاو راهنلاو ليللاو «ءالملاو ءالخلا

 .ّقولا نازيملاب انزاجو ؛ّيضرملا يعسلاو «ّيكزلا لمعلاب انلمعتساو .ّيفخلا

 نئمطت الف «ةنيابتملا لوقعلا تعم كتفرعم ىلعو «ةهلاولا بولقلا تماه كب يهلإ

 .ناكم لك يف حّبسملا تنأ .كايؤر دنع الا سوفنلا نكست الو ,كاركذب لإ بولقلا

 «نانج لك يف مظعملاو ,ناسل لكب ٌوعدملاو ,ناوأ لك يف دوجوملاو نامز لك يف دوبعملاو

 ريغ هب رورس لك نمو «كسنأ ريغ هب ةحار لك نمو كرك ريغ هب ةّذل لك نم كرفغتسأو

 يذلا اهي اي :قحلا كلوقو تلق تنأ !يهلإ .كتعاط ريغ هب لغش لك نمو «كبرق

 كلوقو تلفو: 20 4ةليصأو ُةَرَكَحُي ةوُخّيَسو * اروَكح ارضحَو هللا اوركحألا اوم
 ًافيرشت انركذت نأ هيلع انتدعوو كركذب انترمأف ,"”«:كنزركحأأ ينوركحذامإ» :قحلا

 نيركاذلا ركاذ اي ءانتدعو ام انل زجنأف ءانترمأ اك كوركاذ نحن اهو ًاماظعإو ًاييخفتو انل

 "”.«نيمحارلا محرأ ايو

 ءركذلا اّلِإ هيلإ يهتني ّدح هلو اّلِإ ءيش نم ام» :مالّسلا هيلع قداّصلا مامإلا لوقيو

 اوُتَمآ يذلا اَهُيأ ايإل :الت بث ««هيلإ يهتني ًاّدح هل لعجي ملو ليلقلاب هنم ضري مل هللا َنإف

 .«ًاينخ ارك هللا اوركذا

 ماعّطلا هعم لكآو ؛هللا ركذيل هّنِإو هعم يشمأ تنك دقل ءركّذلا ريثك يبأ ناكو١ :لاق

 .57و ؟١ ةيآلا :بازحألا ةروس )١(

 ١05. ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؟)

 .نيركاذلا ةاجانم «ةيداجسلا ةفيحصلا (؟)



 ةكقللا

 هناسل ىرأ تنكو .هللا ركذ نع كلذ هلغش امو موقلا ثّدحي ناك دقلو «هللا ركذيل هنإو

 .©20(هللا الإ هلإ ال :لوقي هكنحب ًاقزال

 حيبستلا اهُماعط ءشرعلا قاس تحت ةقح يف تناك ةيسنإ ءاروح نم رّوصتُي يذلا ام

 ًءادر اهيلع اهقلاخ علخ ةينارون ةقولخم نم روصتملا ام ؟ديمحتلاو ليلهتلاو سيدقتلاو

 ءوورلا مالا ياعم هيلسرلاو هايجألا مناخ اهيأل نوكتل ضرألا نتا همعأو يرن
 ةّجح مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةمئألو ءاءدرو ًادنس ءايصوألا متاخ اهلعبلو ءفوطعلا

 !!ةدّيس ةنجلا لهأ ءاسنلو «ةوسأ نيملاعلا ءاسنلو

 ةبرقلاب نينمؤملا ريمأ يلع تيب يف - يسلجملا ةياور يف اك - ءاسنلا ةديس تقتسا دقل

 ىّتح تيبلا تحسكو ءاتلجم ىّتح نيتثمدلا اهيديب ىحّرلاب تنحطو ءاهردص يف رْثأ ىّتح

 ووض كلذ نم اناضأف «امابث تكذ ىخودقلا “تحن ناتلا تدقوأو ءابمانثت تّرغا

 اذه نم هيف تنأ ام رح كيفكي ًامداخ هتلأسف كابأ تينأ ول» :نيئمؤملا ريمأ اهل لاقف «ديدش

 .تفرصناف تحتساف ءائاّدح هدنع تدجوف «هلآو هيلع هللا لص يبنلا تتأف !«لمعلا

 ءامهعافل يف اهلعب عم يهو ءاهيلع ادغف ؛ةجاحل تءاج اّمَأ هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا ملعف

 ل نإ ايشخ ىتح ًاثالث همالس ررك مث ءامبناكمل اييحتساو اتكسف .«مكيلع مالسلا» :لاقف

 اي :لاقف ءامههيسأر دنع سلجف هل انذأف ءكلذ لعفي ناك دقو ءفرصني نأ هيلع اًدري

 ؟(دّمحم دنع سمأ كتجاح تناك ام !ةمطاف

 !هللا لوسر اي كربخأ هللاو انأ :تلقف ,يسأر ٌتجرخأف» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق

 تحسكو ءاهادي تلجم ىّتح ىحّرلاب تّرجو ءاهردص يف رّنَأ ىّتح ةبرقلاب تقتسا اهئ
 ِتيِنأ ول :اهل ٌتلقف ءاهءايث تنكد ىّتح ردقلا تحت تدقوأو ءاهءايث تّريغا ىّبح تيبلا

 .818جح / ١18 :" يلماعلا رحلل ةمئألا ماكحأ ىلإ ةمألا ةياده )١(

 ٠ نيحّبسملاو نيركاذلا جذومنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع نماثلا لصفلا *
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 .«لمعلا اذه نم هيف تنأ ام رح كيفكي ًامداخ هتلأسف كابأ

 ًاثالث احّبسف :(كمانم امتذخأ اذإ ؟مداخلا نم امكل ريخ وه ام (ىمّلعُأ الفأ» :لاق

 .«نيثالثو ًاعبرأ ارّبكو «نيثالثو ًاثالث ادمحاو «نيثالثو

 ٌتيضر .هلوسرو هللا نع ٌتيضر» :تلاقف ءاهسأر مالسلا اهيلع ءارهزلا تجرخأف

 ."0(هلوسرو هللا نع تيضر .هلوسرو هللا نع

 ىلاعت هللا دنع لضفأ ءيش كانه ناك ول ِهَّنِإ مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةمئأ لاق دقل

 اهيلع ةرهاطلا ةمطاف ةبيبحلا هتنبا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هلحنل ءارهزلا حيبست نم

 نمت ناك هلعف نمو «ءايقشألا نود ءادعسلا عم ناك همزل نم يذلا حيبستلا كلذ ؛مالسلا

 .ًاريثك ًاركذ ىلاعت هللا ركذ

 ناك يذلا قاشلا لمعلا ىلع اهنيعُت ًامداخ ءاسنلا ةديس بلطت نأ ينعي يذلا ام

 ةمحرلا يبن اهمّلعيف ؛ديدشلا ررضلا اهل ببسيو اهردص يف رثؤيو اهيدي يمديو اهدهجي

 ىتح اهنيع ٌرقتو حرفتف «(مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبست) مساب رهدلا اهدّلخ تاحيبست

 !!ةلوسروتللا نع كيضز» ورك

 نأ موي ديمحتلاو ليلهتلاو سيدقتلاو حيبستلا ةيسنإلا ءاروحلا هذه ماعط ناك دقل

 ةريبك ةيحور ةوق ٌحيبستلا اهحنمي نأ ىرحأو ,ءشرعلا قاس تحت ةقح يف ةنوصم تناك

 .ىذألاو ررضلا اهيسنتو ايندلا قاشم ىلع اهنيعُت

 نم ةعونصملا اهتحبس اهديب ريدت حبستو رّيكت نيح مالّسلا اهيلع ءارهزلا تناكو

 «بلطملا دبع نب ةرحا هللا دمأ لكك تح ثاريكتلا ددغ هيلع دوقعم لدقم قوص طبخ

 .5حر/ 1917 :5و ؛40ح /87 :57 راونألا راحب )١(



 د كفطلا

 مالّسلا هيلع نيسحلا لتق املف .سانلا اهلمعتساف حيباستلا تلمعو هتبرت تلمعتساف

 .ةيرملاو لضفلا نم اهيف ال هتيزت اولمعتساف «ةيلإ نمألاب لدع

 ةمطاف حيبست نم لضفأ ديجمتلا نم ءيشب هللا دبُع ام

 يوطنيو ءاهردق سانلا رثكأ لهجي يتلا ةّيهلإلا معنلا نم مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبست

 هللا دبع ام هنأ مالسلا هيلع رقابلا مامإلا ةداهش انيفكت !اهلهأ الإ اهفرعي ال رارسأ ىلع

 زنكلا اذه ردق انفرع له !!مالسلا اهيلع ةمطاف حيبست نم لضفأ ديجمتلا نم ءىيشب

 ىتلا ةمعنلا ىدم اندلخ يف راد لهو !؟هنونكم يف لّمأتن نأ نود انعباصأ نيب هريدُت يذلا

 يف ريسيلا ركذلا اذهب ةرّوصتملا ةدابعلا روص لضفأب هتدابع انل رّسي نيح انيلع اهب هللا معنأ

 !نمحررلا ةكئالم ىدل ميظعلا «ناسللا

 ديجمتلا نم ءيشب هللا دبع ام١ :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع يفاكلا يف ينيلكلا ىور

 ىلص هللا لوسر هلحنل هنم لضفأ ءيش ناك ولو ؛مالسلا اهيلع ةمطاف حيبست نم لضفأ

 .©0(ةمطاف هلآو هيلع هللا

 ليلهتلاو سيدقتلاو حيبستلا :شرعلا قاس تحن تناك موي ءارهزلا ماعط

 ديمحتلاو

 دحأ مهب ساقي ال مالسلا مهيلع تيبلا لهأ نأ ةّرملا ولت ةّرملا قدصملا قداصلا حّرص

 اهتقلخ ءدبو مالسلا اهيلع ءارهزلا ةدالو نع باتكلا علطم يف انثدحت دقو .سانلا نم

 ءارهزلا َّنأ ةقيقح رّوصت هيلع رسعي ةباحصلا ضعب مداقلا ثيدحلا يف دجنو «ةّيرونلا

 )١( ينيلكلل يناكلا ": 83 ".
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 هيلع رسعي امك «ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق ىلاعت هللا هقلخ ًارون تناك مالسلا اهيلع

 مالسلا مهيلع تيبلا لهأ قلخ ةقيقحل ريرقت ةعماجلا ةرايزلا يفو !ةّيسنإ ءاروح اََّنَأ روصت

 «ضعب نم اهضعب «ْترّهطو تباط ةدحاو مكتنيطو مكرونو مكحاورأ َّنأ ...ٌدهشأ)

 نذأ تويُب يف هللا مكلعجف ؛مكب انيلع ّنم ىتح «نيقدحُم هشرعب مكلعجف ًاراونأ مكقلخ

 ًابيط مكتيالو نم هب انّضخ امو مكيلع انتالص لعجو .هّمسا اهيف ركذّيو عفرُت نأ هلل

 ءمكلضفب نيملسم هدنع انكف ءانبونذل ةرافكو ءانل ةيكزتو ءانسفنأل ةراهطو ءانقلخل

 «نيبرقملا لزانم ىلعأو «نيمركملا لحم فرشأ مكب هللا غلبف «مكايإ انقيدصتب نيفورعمو

 هقبسي الو «قئاف هقوفي الو ,قحال هقحلي ال ثيح «نيلسرملا ءايصوأ تاجرد عفرأو

 ."7(عماط هكاردإ يف عمطي الو «قباس

 هللا دبع يبأ نع «يفريصلا ريدس نع هدانسإب رابخألا يناعم يف قودصلا خيشلا ىور

 اهيلع ةمطاف رون قلخ :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق» :لاق مالسلا مهيلع هئابآ نع

 ؟ةيسنإ يه تسيلف هللا يبن اي :سانلا ضعب لاقف «ءامسلاو ضرألا قلخي نأ لبق مالسلا

 زع هللا اهقلخ :لاق ؟ةيسنإ ءاروح يه فيكو هللا يبن اي :اولاق .ةيسنإ ءاروح ةمطاف :لاقف

 ىلع تضرع مدآ لجو زع هللا قلخ املف «حاورألا تناك ذإ مدآ قلخي نأ لبق هرون نم لجو

 اي :اولاق .شرعلا قاس تحت ةقح يف تناك :لاق ؟ةمطاف تناك نيأو هللا يبن اي :ليق .مدآ

 زع هللا قلخ |ملف ,ديمحتلاو ليلهتلاو سيدقتلاو حيبستلا :لاق ؟اهماعط ناك مف هللا يبن

 ةحافت اهلعج يبلص نم اهجرخي نأ لجو زع هللا بحأو هبلص نم ينجرخأو مدآ لجو

 !دمحم اي هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا :يل لاقف مالسلا هيلع ليئربج اهب يناتأو ةنجلا يف

 مالسلا كئرقي كبر َّنِإ دمحم اي :لاقف :ليئربج يبيبح هللا ةمحرو مالسلا كيلعو :تلق

 .511* :؟ هيقفلا هرضحيال نم 0 )١(
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 ةكفلفلا

 كيلإ لجو زع هللا اهادهأ ةحافت هذه َّنِإ دمحم اي :لاق مالسلا دوعي هيلإو مالسلا هنم :تلق

 اهتقلفف اهلك هلالج لج هللا لوقي دمحم اي :لاق .يردص ىلإ اهتممضو اهتذخأف .ةنجلا نم

 كلذ َّنإف فخت الو اهلُك !؟لكأت ال كل ام دمحم اي :لاقف هنم تعزفو ًاعطاس ًارون تيأرف

 يف تيمس ملو ؛ليئربج يبيبح :تلق .ةمطاف ضرألا ين يهو ءامسلا يف ةروصنملل رونلا

 اهتعيش تمطف األ ةمطاف ٍضرألا يف تيمس :لاق ؟ةمطاف ضرألا ينو ةروصنملا ءامسلا

 لجو زع هللا لوق كلذو ةروصنملا ءامسلا يف يهو .اهبح نع اهؤادعأ مطفو رانلا نم

 .""(اهيبحمل ةمطاف رصن ينعي ''”#ءاشي نم رصني هللا رصنب نونمؤملا حرفي ذنمويو#

 اهمساب فورعملا حيبستلا هتنبا هللا لوسر ملع فيك

 بععصو «تيبلا يف قاشلا اهلمع ءاّرج ريبك ٌرضو ٌبصن مالسلا اهيلع ءارهزلا باصأ

 نم هيف نكي مل يذلا تيبلا تابّلطتم ةيبلتو مهتياعرو لافطألاب ةيانعلا نيب عمجلا اهيلع
 هلأست ميحرلا بألا ىلإ ءارهزلا تأجلف ءانفلسأ [ى ريسيلا ءيشلا الإ ةشيعملا تامزلتسم

 هللا لص يبنلا در ناكو .ًاثيدح نوملسملا هيلع لصح يذلا يبسلا نم ًامداخ اهمدخي نأ

 راتخي وأ يه راتخت نأ نيب اهرّيخ دقف ءايندلا نم هتناحيرل هتّبحم ةّدش عم ًابسانتم هلآو هيلع

 هلآو هيلع هللا لص يبنلا ربخي مل .مداخلا نم ٌريخ وه ام وأ «مداخلا راتخت نأ نيب اهرّيخ .وه

 هنأ اكردأ مالسلا امههيلع اهلعبو ءارهزلا ّنكل .«مداخلا نم ٌريخ» هلوقب دصقي اع هتنبا

 تابغر نع ىماستت نأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تراتخا اذكهو .ًايظع ًايونعم ًارمأ دصقي

 يف نادبألا بعتُت ةميظعلا حاورألاو ةريبكلا سوفنلا ّنأل ءاهبصنو اهبعت ىسانتتو «ندبلا

 :ةيماسلا فادهألا ىلإ اهريسم

 )١( ةيآلا :مورلا ةروس 4.

 ٠ نيحّبسملاو نيركاذلا جذومنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع نماثلا لصفلا *
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 ٌماسجألا اهدار يفْثبعت  ًارابك ٌسوفنلا تناك اذإو

 عضو ىتح ةليل تاذ هلآو هيلع هللا لص يبنلا اناتأ» :لاق ءمالّسلا هيلع يلع نع يور

 نيثالثو ًاثالث ؛انعجاضم انذخأ اذإ لوقن ام انمّلعف ؛مالّسلا اهيلع ةمطاف نيبو ينيب همدق

 (ف» :مالّسلا هيلع يلع لاق .«ةريبكت نيئالثو ًاعبرأو «ةديمحت نيثالثو ًاثالثو «ةحيبست

 .""(نيفص ةليل الو» :لاق ؟نيفص ةليل الو :لجر هل لاقف .«دعب اهتكرت

 «فرصنيل هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ماق مث" ...:(ثيدح يف) مالّسلا هيلع يلع نعو

 ينمدخبي ًامداخ ينمدخأف ؛تيبلا ةمدخب يل ةقاط ال «ةبأ اي :مالّسلا اهيلع ةمطاف هل تلاقف

 ؛كيلإ بحأ اميأ :ةمطاف اي :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهل لاقف .تيبلا رمأ ىلع يننيعُيو

 :تلاقف .مداخلا نم ريخ يلوق :تلقف» :مالّسلا هيلع يلع لاقف «؟مداخلا نم ريخ وأ مداخ

 ًاعبرأ موي لك يف هللا نيرّبكت :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهل لاقف .مداخلا نم ريخ .هبأ اي

 ةئام كلذف .ةرم نيثالثو ًاثالث هنيحّبستو .ةرم نيثالثو ًاثالث هنيدمحتو .ةريبكت نيثالثو
 ام هللا كافك موي ّلك ةحيبص يف اهتلق نإ َكَّنِإ «ةمطاف اي .نازيملا يف ةنسح فلأو ناسللاب

 .")(ةرخآلاو ايندلا رمأ نم كّمهأ

 ليئربج نم اهملعت تاملك سمخ ءارهزلا ملعي هللا لوسر

 مالسلا هيلع يلع تيب تباصأ دقل ؟ديجمتلاو حيبستلاب اهيف عوجلا ملأ نكسي له ؟ىئرغلا

 هنأ - ًابجع ايو - مهربخأف «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ اوعزفف «ةّدشو ةصاصخ

 سح اهيطعي نأ نيب اهرّيخ ّمث !اموي نيثالث نم ران دمحم لآ تويب نم تيب يف سبقي مل

 )١( دمحأ دنسم ١:  4١55ىلعي بأ دنسم ١: /7771.

 ) )0راونألا راحب ؛55 ح /7 57 ص :يمزراوخلل بقانملا ١75 : 57 .ةمغلا فشك نع 77 ح/



 قفا

 ليئربج اهاّيإ نهملع تالك سمح اهمّلعي نأ نيبو - ًاثيدخ زنعأ ةثءاج دق ناكو - زنعأ

 حورلا ماعط نأ مّلعتنل ءانيلإ اهتلقنو ءركذلا تاملك مّلعت ٌةركاذلا تراتخاف .مالسلا هيلع

 !نادبألا ماعط نم ندبلاو حورلل ُموقأ اهءاذغو

 :ةمطافل لاقف ةصاصخ ًايلع تباصأ :لاق ةلافغ نب ديوس نع يفنحلا يدنرزلا جرخأ

 «بابلا تقدف نميأ مأ هدنع تناكو هتتأف ؛«هيتلأسف هلآو هيلع هللا لص يبنلا ِتيتأ ول

 انتدوع ام ةعاس يف انتتأ دقلو ةمطاف قدلا اذه» :نميأ مأل هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف

 انيتأت نأ انتدّوع ام ةعاس ىف ٍتيتأ دقل .ةمطاف اي :لاقف .«بابلا امل تحتفف :تلاق

 «ديحمتلاو ديمحتلاو حيبستلا اهماعط ةكئالملا هذه !هللا لوسر اي) :تلاقف !«اهلثم ف

 دقلو ءًاموي نيثالث ذنم ران دمحم لآ ىف سبقا ام قحلاب ىنثعب يذلاو» :لاق ؟«انماعط مف

 .«تاملكلا سمخلا يِنمّلع لب» :تلاقف .«مالسلا هيلع ليربج

 ,نيكاسملا محار ايو «نيتملا ةوقلا اذايو ءنيرخآلا رخآ ايو «نيلوألا لّوأ اي» :ىلوقف لاقف

 :تلاق ؟(كئارو ام» :لاقف يلع ىلع تلخد ىتح تفرصناف :تلاق .«نيمحارلا محرأ ايو

 20 .(«كمايأ ريخ كمايأ ريخ» :لاقف .«ةرخآلاب كتينأو ايندلا ىلإ كدنع نم تبهذ»

 ةينيسحلا ةبرتلا مادختساو ءارهزلا ةحبسم

 هللا لص لسرلا متاخ اهوبأ هايإ اهملع يذلا حيبستلا ىلإ لوسرلا ٌةعضب تعراس

 «تاريبكتلا ددعب ًادقع هيلع تدقع لوتفم فوص نم ةحبس اهسفنل تلمعف ؛هلآو هيلع

 ٠ نيحّبسملاو نيركاذلا جذومنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع نماثلا لصفلا *
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 ةحيبست) اهمسا راصو مالسلا اهيلع اهمساب ترهتش ايدام كيمو هاج

 .نينمؤملا هدابع ىلاعت هللا هب رمأ يذلا ريثكلا ركذلا نم حيبستلا انهن نأ يتأيسو «(ءارهزلا

 تناك مالّسلا اهيلع هللا لوسر تنب ةمطاف َّنِإ» :لاق ءمالَّسلا هيلع قداصلا نع

 اهريدت مالّسلا اهيلع تناكو «تاريبكتلا ددع هيلع دوقعم لتفم فوص طيخ نم اهتحبس

 حيباستلا تلمُعو هتبرت تلمعتساف .بلطملا دبع نب ةزمح لتُق ىتح حّبستو رّبكت اهديب

 هيف امل هتبرت اولمعتساف «هيلإ رمألاب لدُع «مالّسلا هيلع نيسحلا لتُق ملف .سانلا اهلمعتساف

 .'"”(ةّيزملاو لضفلا نم

 اهب حّبسيف ءارهزلا ةحيبست نع لئسُي قداصلا مامإلا

 كلذلو .ةنسحلا ةظعوملاب مهرمأو «ةمكحلا ىلاعت هللا مهاتآ مالسلا مهيلع تيبلا لهأ

 رابتعالا رظنب نوذخأيو «لئاسلاب قفرلا قرط نوجهتني مهتعيشل مهميلعت يف مهارن

 .ًاريثأت رثكألاو .سفنلا يف غلبألا قرطلا نوجتتيو «ّيملعلا هاوتسم

 لأسُم - ةيلاتلا ةياورلا يف - مالسلا هيلع قداصلا مامإلا َّنأ لاجملا اذه يف ظحالنو

 هسفنب حبسي نأب «ةيلمع ةقيرطب لئاسلا ميلعتب موقيف «مالسلا اهيلع ةمطاف حيبست نع

 ءطقف تاحيبستلا ددع هل ركذي نأ مالسلا هيلع هيفكي ناكو «مالسلا اهيلع ةمطاف حيبست

 لمعلا ميلعتلا نوكلو «ىلاعت هللا دنع اهلضف نم هملعي املاهب حّبسي مالسلا هيلع هارن اننكل

 .سفنلا يف غلبأ

 هلأسف مالسلا هيلع هللا دبع يبأ ىلع يبأ عم تلخد :لاق رفاذع نب دمحم ىور

 مث ,ةرم نيثالثو ًاعبرأ ّدع ىتح (ربكأ هللا لاقف مالسلا اهيلع ةمطاف حيبست نع

 )١( ص) قالخألا مراكم ؛(5١١ ص) ريبكلا رازملا 77"(.



 فلا

 اهيصحي ةئام غلب ىتح (هللا ناحبس) لاق مث نيتسو ًاعبس غلب ىتح (هلل دمحلا) لاق

 .7©2(ةدحاو ةلمح هديب ةئام

 مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبست نم لضفأ ءيشب هللا دبع ام

 ةمطاف هتعضب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهلحن ةلحن مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبست

 هلحنل «ةمطاف حيبست نم لضفأ كانه ناك ول ِهَّنأب رقابلا مامإلا دهشيو «مالسلا اهيلع

 هيلع هللا ىلص هبلق يف ةريبكلا اهتلزنملو ءاهل هتّبحم طرفل مالسلا اهيلع ةمطاف هللا لوسر

 اهيلع ةمطاف حيبست نم لضفأ ءيشب دبعُي مل ىلاعت هللا َّنأب مالسلا هيلع مامإلا دّكؤيو ءهلآو

 .ةعكر فلأ ةالص ىلع مالسلا هيلع هلضف كلذلو «مالسلا

 ءارهزلا حيبست نم لضفأ ءيشب هللا دبعام» :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع

 ةمطاف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هلحنل هنم لضفأ ءيش ناك ولو «مالسلا اهيلع

 ."”(مالسلا اهيلع

 ةالص نم يلإ ٌبحأ ةالص لك ربُد موي لك يف مالسلا اهيلع ةمطاف حيبست» :لوقي ناكو

 ."”(موي لك ين ةعكر فلأ

 حيبست حبس نم» :مالسلا هيلع هللا دبع وبأ لاق :لاق نانس نب هللا دبع نع يورو

 نم - دهشتلا ةلاح نع امهليمي و امهفطعي يأ - هيلجر ينثي نأ لبق مالسلا اهيلع ةمطاف

 .«9(ريبكتلاب ًأدبيو .هل رفغ ةضيرفلا ةالص

 .(1 49 :5) يلحلا ققحملا - ربتعملا (1)
 .(155١ح/ ٠١8 :7) يسوطلل ماكحألا بيذهت (؟)

 .(1517حر// ٠١١ :7) ماكحألا بيذبت (؟)

 .70 : 5 يلاعللا يلاوع (5)

 ٠ نيحّبسملاو نيركاذلا جذومنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع نماثلا لصفلا *
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 قه

 حيبست ةضيرفلا ربذ يف هللا حّبس نم» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع حيحصلا يفو

 .20(هل هللا رفغ «(هللا الإ هلإ ال)ب اهعبتأو ةّرم ةئاملا ةمطاف

 مالسلا اهيلع ةمطاف حيبستب مهنايبص نورمأي ةمئألا

 منَ اننوربخيو «مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبست ةيمهأ ىلإ مالسلا مهيلع تيبلا لهأ انهّبني

 انوربخُي ملأ !نيدلا دومع يه يتلا ةالصلاب مهنورمأي اك حيبستلا اذهب مهنايبص نورمأي

 ركذلا قيداصم نم اََّنَأ انوربخي ملأ !؟مالسلا اهيلع ةمطاف حيبست لثم ءيشب هللا دبعي مل هنأ

 !؟ءاقش هبيصي مث هيلع مواديو ٌدبع حيبستلا مزلي م هنأ انوربخي ملأ !؟ريثكلا

 مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع فوفكملا نوراه يبأ نع هدانسإب يسوطلا خيشلا ئؤو

 «ةالصلاب مهرمأن امك مالسلا اهيلع ةمطاف حيبستب اننايبص رمأن اّنِإ نوراه ابأ اي» :لاق

 ."7(يقشف دبع همزلي م هَنإف همزلاف

 ريثكلا ركذلا قيداصم نم مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبست

 ينوركاَف# ىلاعت لاق ؛مهركذي نأ هيلع مهدعوو «هوركذي نأ هدابع ىلاعت هللا رمأ
 ىلع ىلاعت هللا معن مظعأ نم َّنِإو "74 نورْفكت الو يل ا صحشو كف فحل

 هللا سيدقتل ًالحم نكمملا هدوجو نوكي نأو «هناسل ىلع هركذ يرجي نأب هل نذأي نأ دبعلا
 ريثكلا ركذلا قيداصم نم َّنأ مالسلا مهيلع تيبلا ُلهأ انربخأ دقو .دوجولا بجاو ىلاعت

 هللا هركذو ًاريثك ىلاعت هللا ٌركذ نم َّنأ يف ٌكش الو .مالسلا اهيلع ءارهزلا انتالوم حيبست

 :ةداعساهقوق اه ةداعس كللتو ةفطلا ةباضرو هللا ةعسول عه روم ناك اريقك لاغت

 .هسفن ردصملا )١(

 .(150حر/ ٠١١ :7) ماكحألا بيذبت (1)

 ١05. ةيآلا :ةرقبلا ةروس (”)



 د كففلا

 حيبست» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع نيعأ نب ةرارز نع ينفاكلا يوري

 اوركا# :«لجو زع هللا لاق يذلا ريثكلا ركذلا نم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 .4اًرنَح ًركذَتهّللا

 اًركحْذَهّللا اوُركحْذااوُنَمآ َن يذلا اَيأ اَيإ# :لجو زع هللا لوق نع مالسلا هيلع لئسو

 ةمطاف ءارهزلا حيبست ةضيرف لك بقع يف حّبس نم» :لاقف ؟ركذلا اذه ّدح ام «اريثك

 .©"0(ًاريثك ًاركذ هللا ركذ دقف ءاهلآو اهيلع هللا تاولص

 هللا دبع يبأ نع «نيعأ ينبا نارمحو ةرارز نع نايبلا عمجم ين يسربطلا جرخأ

 .«ًاريثك ًاركؤ هللا ركذ دقف مالسلا اهيلع ةمطاف حيبست حّبس نما :لاق مالسلا هيلع

 نم ناك ةمطاف حيبست ىلع تاب نم» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع :هنمو

 .©2(تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلا

 هل رضغ رفغتسا مث ءارهزلا حيبست حبس نم

 َّنِإ»و .هبنذ نم رفغتسيو هّبر ىلإ بوؤي ىّتح هشيع صفدتيو هّبلق رّدكتيف ٌدبعلا بنذُي
 0 ع 3 َ

 مّلع امو ؛مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ريبعت ٌدح ىلع (؟”(ةرفغملا مرحي مل رافغتسالا يطعأ نم

 هَسْفئْملظَيْوأ اوس ُلَمْعََْمَوإ ىلاعت لاق مهل رفغي نأ ديري وهو الإ رافغتسالا دابعلا هلل
 ًادصك أدص بولقلل َّنإ» ثيدحلا يف درو دقو .©*4اًميِحَر اَروَُغ ةللا ٍدِجَي هللا رِفْغَتْسيَمُ

 )١( :؟ ينيلكلا خيشلا - يفاكلا 6٠٠.
 ١5٠. ص:ديفملا خيشلا - ةعنقملا (؟)

 اا يسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛69١ :4 نايبلا عمجم ريسفت ('*)

 .مالسلا هيلع يلع مامإلا بطخ الا“ :5 ةدبع دمحم عمج «ةغالبلا جبن (5)
 1١١. ةيآلا :ءاسنلا ةروس (0)

 ٠ نيحّبسملاو نيركاذلا جذومنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع نماثلا لصفلا *
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 فضا

 قيداصم نم اهيلع ءارهزلا حيبست َّنَأ انركذ دقو ."”(رافغتسالاب اهولجاف ءساحنلا

 كتاناررلا ف دعو ةعل م5811 هركذي نأ دبعلا دعو ىلاعت هلل َّنأو «ريثكلا ركذلا

 هللا ةرفغمل ةاعدم ناك ءرافغتسالاب عبتأ اذإ مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبست َّنَأ نع ةيلاتلا

1 

 :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع ءملسم نب دمحم نع لامعألا باوث يف قودصلا ىور

 ين فلأو «ناسللاب ةئام يهو .هل رفُغ رفغتسا مث مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبست حّبس نما

 .2(نمحرلا ىضرتو ,ناطيشلا درطتو «نازيملا

 ربد يف هللا حّبس نم» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع هدانسإب يموطلا خيشلا ىور

 . "هل هللا رفَغ (هللا الإ هلإ ال)ب اهعبتأو ةئاملا مالسلا اهيلع ةمطاف حيبست ةضيرفلا

 مالسلا هيلع قداصلا نع ؛ةقدص نب ةدعسم نع دانسإلا برق يف يريمحلا ىورو

 ةالص نم هفارصنا دعب هيلجر ينثي نأ لبق مالسلا اهيلع ةمطاف حيبست حّبس نم» :لاق

 كّبسح» :نارمح نب ةزمحل مالسلا هيلع هللا دبع وبأ لاق مث ؛(ريبكتلاب أدبيو .هل رفغ ةادغلا

 رحت اي

 مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبستل ميظعلا باوثلا

 و 017

 نم ةدرجم تاولصلا سمخلا يلصأ نآل» :لاق هنأ مالسلا هيلع قداصلا نع يور
 و

 .71/7 :ا/5 راونألا راحب )١(

 .7173 1857 راونألا راحب ؛١ 57ص :لامعألا باوث (؟)

 ٠١8. :7 يسوطلا خيشلا - ماكحألا بيذهت (")

 .5 5١ :5 ةعيشلا لئاسو ؛!" 7/8 :857 راونألا راحب (5)



 فلفل
 3 7 ع

 ."""(مالسلا اهيلع ةمطاف حيبست اهنيب اميف حّبسأ ال ,ةعكر فلأ ةليللاو مويلا يف لصأ نأ

 عمسلا لقثل جالع ءارهزلا حيبست

 .ينذأ يف ًالقث هيلإ توكش :لاق مالسلا هيلع قداصلا مامإلا باحصأ ضعب نعو

 ."”(مالسلا اهيلع ةمطاف حيبستب كيلع١ :مالسلا هيلع لاقف

 هللا دبع يبأ مالك عمسي ملف همّلكو هللا دبع يبأ ىلع لجر لخد :لاق :راونألا ةاكشم

 حيبست نم - تنأ نيأ وأ - كعنمي ام» :هل لاقف «هينذأ يف ًالقث هيلإ اكشو مالسلا هيلع

 ًاعبرأ هللا رّبكت» :لاقف ؟ةمطاف حيبست امو «كادف تلعجج :لاق ؟«مالسلا اهيلع ةمطاف

 تلعف اهف» :لاق .«ةئاملا مامت نيثالثو ًاثالث هللا حبستو «نيثالثو ًاثالث هللا دمحتو «نيثالثو

 ."0”(هدجأ تنك ام ىنع بهذأ ىتح ًاريسي الإ كلذ

 ٠ نيحّبسملاو نيركاذلا جذومنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا - رشع نماثلا لصفلا *

 .97١ص :يدنوارلا نيدلا بطق - تاوعدلا 0

 5 .3100 - 775 :857 راونألا راحب ؛587 ص :راونألا ةاكشم (")

 )١( ص :ديفملا خيشلا - ةعنقملا ١5٠. 0
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 ةهصلختسملا سوردلا

 مهيلع تيبلا لهأ ةمئأ لوقي امك - هقلخ ىلع اه ئرابلا معنأ يتلا معنلا مظعأ نم

 ههيزنتل ًالحم هدابع لعج ىلاعت هَّنأو ءمهتنسلأ ىلع هركذ ءارجإب مهل نذأ ىلاعت هّنِإ - مالسلا

 ةيحور ةوق حيبستلاو ركذلا َّنأ مالسلا اهيلع ةركاذلا ءارهزلا انتمّلع دقلو .هسيدقتو

 :فدالا و: وريغلا ةيستو انندلا قاشمت الغ نومؤملا خفت ةربك

 اهقلاخ حيبست نع مالسلا اهيلع ةركاذلا ءارهزلا ةقاشلا ةريثكلا تيبلا لامعأ دعقت مل

 يف موقت تناك اأو اهتالص يف جهنت تناك اَّئأ ًاقباس اندروأ دقو «هتدابعو هركذو

 اهرّيخ هّنكل ءاهلاح اهيبأل يكتشت هللا لوسر ةعضب اندجوو .اهامدق مروتت ىتح اهبارحم

 .(حيبستلا اهمّلعي نأ) فروخ نعتلاو فاح اطل :قوترت ا هدجلا "ون نو

 ٌتيضرا ًاثالث رركتف ركذلا اديب رو عيتسابتا ةةماقو ضورخألانمألا كتراققاف

 ةيورخألا رومألل ءاوهزلا ةتدبأ يذلا ليضفتلا لاجملا اذه ف ظحالتو :«هلوسرو هللا نع

 "حس ةحفب نحو تلو اغا لص اهرأل كيامعتا فك ةييدنلا ىؤنألا لياقم
 ةديدشلا اهتجاح عم مداخلا نم ًاريخ تراتخاف «مداخلا نم ريخو مداخلا نيب اهرّبخ نيح

 ّسمأ يف تناك يذلا مداخلا كلذ لجأ نم اّلِإ اهابأ دصقت مل اّئَأ عمو «مداخلا كلذ ىلإ

 .هيلإ ةجاحلا

 كلذل ةّساملا هتجاح عم ّيونعملا راتخيف ّيداملاو ّيونعملا رمألا نيب يخي ام ًاصخش مك

 ٌرسيو جهتبي لب «ةمات ةعانق نع يونعملا رمألا راتخي انم ًاصخش مكو !؟يداملا رمألا

 ال فب







 نيكل

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةيعدأ

 ىلإ دبعلا ءاجتلا نع ريبعت وهو «ةدابعلا خم وه - فيرشلا ثيدحلا يف امك - ءاعدلا
 ءىجتلمو فيعض هّنِإ هقلاخ لوقيل ءاعدلاب هيدي دبعلا عفري .هل ةيدوبعلاب هساسحإو هقلاخ

 ناكنالاو هنوفولا ل ورم لغة مت ف ودل خت وب وعما هل ارنا وقل و هرتكمو هازل

 هتمظع مامأ رابكتسالاو هنع ءانغتسالاو ىلاعت هللا نع لالقتسالا ةباثمب ءاعدلا ةرورضل

 ينوُعدا# لوقيو ؛”«ْكْواعُد الو يِبَر دكحب ْأَعَي ام لقا ىلاعتو كرابت هللا لوقي

 ."74َنيِرِخاَدَمَنَهَج را زر ىذا رع نور كت يقلك ركل بجنن

 رك رة منجد كاع هللا ويخلق ذل ووو نعل نيو ةيعملا ةقوانغل كه

 ريقف دبع ِهَّنَأ هسفن ةرارق يف رضحتسيو هقلاخ ىلإ هيدي عفري نأ هيفكي !!دبعلا ديب اهحاتفم

 هيلع لاهنيل «هناسحإو هتمحر بيبآش - هيتفش لبق هُبلق هظفلي ءاعدب - رطمتسيو «جاتحم

 !ًامركو ًادوج اّلِإ ءاطعلا ةرثك هديزت الو هُتئازخ دفنت ال ّينغ ٌّبر نم ةيهلإلا ةمحرلا ضيف

 «ىلاعت هتدابع نع ًارابكتسا كلذ ٌدعيف هئاعد نع ضرعُيف هقلاخ نع ينغتسي نأ هّبسحو

 .ًاليلذ ًارغاص ًارخاد منهج لخديبس هنأ ضرألاو تاواهسلا راّبج هدّده نم نوكيو

 امهدحأ ناكف ءًاعيمج دجسملا الخد نيلجر نع مالسلا هيلع قداصلا مامإلا لئُّس دقلو

 عمست امأ ؛ًءاعد امهرثكأ» :مالسلا هيلع لاقف ؟لضفأ عَ «ًءاعد رثكأ رخآلاو ةالص رثكأ

 يف مالسلا هيلع رقابلا مامإلا نع يور امك ؟«ركُحَل بجّتسأ ينوغذا# «ىلاعت هللا لوق

 "7!«ءاعدلا وه» :لاق «ةيآلا هذه

 .الا/ل ةيآلا :ناقرفلا ةروس )١(

 5٠9. ةيآلا :رفاغ ةروس (؟)

 . 50١ :8 نايبلا عمجم ريسفت (1)
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 اهنع رثأ دقف ءءاعدلا لاجم يف لعاف روضح مالسلا اهيلع لوتبلا ءارهزلل ناك دقو

 اندروأ دقو .اهب اهتعيشل اهتمّلع ةيعدأو ءاهيلع بظاوت تناك ةريثك ةيعدأ اهيلع هللا مالس

 .ةيعدألا كلت نم جذان لصفلا اذه يف

 ناضمر رهش لاله علط اذإ مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاعد

 مالسلا هيلع اضرلا مامإلا نعءزازخلا يلع نب نسحلا نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىور

 «عباصألاب هيلإ اوريشت الف ناضمر رهش لاله علط اذإ يتعيش رشاعم» :لاق ثيدح نمض

 هللا كّبرو انّبر :اولوقو لالحلا اوبطاخو «ءامسلا ىلإ مكيديأ اوعفراو ةلبقلا اولبقتسا نكلو

 هيف انمّلسو ,ناضمر رهش مايصل انقّقوو ءًاكرابم ًالاله انيلع هلعجا ممهللا «نيملاعلا بر

 .(ريدق ءيش ّلك ىلع كَّنِإ .كتعاطب هيف انلمعتساو «ةيفاعو رسي يف هنم انمّلستو

 لوقت مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس ةمطاف تناك دقلو» :مالسلا هيلع لاق مث

 اذإف .ىفخي[ف] لالملا بلغي اهرون ناكف ءناضمر رهش لاله علط اذإف ,ةنس كلذ

 ."2)(رهظ هنع تباغ

 ذيوعتلا 2 مالسلا اهيلع اهؤاعد

 تناك اَّنأ ثيدح ةمتاخ يف) مالسلا اهيلع ءارهزلا نع ينارحبلا مشاه ديسلا جرخأ

 ."”(روكلا دعب روح ا نم ّبر اي كب ذوعأ» :لوقت

 :نيرحبلا عمجم يف يحيرطلا هيقفلا لاق

 ناصقنلا ىلإ عوجرلا نم هللاب ذوعن يأ ««روكلا دعب روحلا نم هللاب ذوعن) ءاعدلا يف
 ."”مامتلاو ةدايزلا دعب

 .84ح / 19 ص :قودصلل ةثالثلا رهشألا لئاضف )١(

 201 ينارحبلل مارملا ةياغ()

 .(روح) ةدام لم نيرحبلا عمجم (9)



 دال

 ميظعلا رمألل مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاعد

 جئاوح ىلع ردقي نم اي «ميظعلا نآرقلاو هط قحبو .ميكحلا نآرقلاو سي قحب)

 اي .نيمومغملا نع ًاجّرفم اي ,نيبوركملا نع ًاسْفنم اي ءريمضلا يف ام ملعي نم اي ءنيلئاسلا
 دمحم ىلع لص «ريسفتلا ىلإ جاتحي ال نم اي ءريغصلا لفطلا قزار اي ءريبكلا خيشلا محار

 .'""[اذكو اذك] «يب لعفاو دمحم لآو

 قالخالا مراكم بلط 4 مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاعد

 اذإ ينفوتو «يلًاريخ ةايحلا ٌتملع ام ينيحأ ,قلخلا ىلع كتردقو بيغلا كملعب مهللا»

 «بضغلاو اضرلا يف كتئيشخو .صالخإلا ًةملك كلأسأ نإ مهللا .يل ًاريخ ةافولا تناك

 كلأسأو .عطقنت ال نيع َةّرق كلأسأو .دفني ال يعن كلأسأو .رقفلاو ىنغلا ين ّدصقلاو

 قوشلاو .ءكهجو ىلإ رظنلا كلأسأو .توملا دعب شيعلا درب كلأسأو ءءاضقلاب اضرلا

 ةاده انلعجاو «ناميإلا ةنيزب انّيز مهللا .ةملظم ةنتف الو ةرضم ءارض ريغ نم كئاقل ىلإ

 ."”(نيملاعلا بر اي ,نييدهم

 ةرخآلاو ايندلا بلاطم #4 مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاعد

 اذإ ينمحر او يل رفغاو «ينتيقبأ ام ادبأ ينفاعو ينرتساو «ينتقزر اب ينعنق مهللا»

 ّمهللا .ًالهس ًارسّيم هلعجاف هترّدق امو «يل رّدقت ملام بلط يف ينييعت ال ّمهللا ,ينتّيفوت

 الو هل ينتقلخ امل ينغّرف ّمهللا ,ةافاكم ريخ لع ةمعن هل نم لكو «ّيدلاو ينع ٍفاك

 )١( :يمويقلا داوج خيشلا عمج مالسلا اهيلع ءارهزلا ةفيحص ص١75.

 راونألا راحب (؟) 9١: 7760.
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 ّمهللا .كلأسأ انأو ينمرحت الو ,كّرفغتسأ انأو ىنبّذعت الو «هب ىل ٌتلفكت اب ىنلغشت

 امل بّتجتلاو ءكيضري اهب ّلمعلاو كتعاط ينمهأو ,يسفن ين كنأش مظعو .يسفن لّلذ

 .'"7(نيمحارلا محرأ اي .كطخسُي

 جئاوحلا ءاضقل مالسلا اهيلع اهؤاعد

 مث هاجر نم ًءاجر عطقي الو .هاعد نم بيخي الو هرّكَّذ نم ىسنّيال يذلا هلل دمحلا»

 ديرب ام ورع للا نآس

 اهتعيش بونذ نارفغل مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاعد

 (ةلبقلا ىلإ ةسلاج اهضرم يف مالسلا اهيلع اهتيأر :تلاق سيمع تنب ءامسأ نع

 يف يدلو ءاكببو مهتيفطصا نيذلاب كلأسأ يديسو يحلإ» :ةلئاق «ءامسلا ىلإ اهيدي ةعفار
 م ا دولا يلا ويا قنا ل ل يق ا
 ع («ىتيرذ ةعيشو ىتعيش ةاصعل رفغت نأ ءىتقرافم

 اهاوكش 4 مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاعد

 ةمطاف نإ» :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع «راونألا راحب يف يسلجملا ةمالعلا جرخأ

 مث ًاموي نيتس هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دعب تثكم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب

 ثيغتسأ كتمحرب !مويق اي يح اي :اهاوكش يف اهئاعد نم ناكف ءاهتلع تّدتشاف تضرم

 !«هلآو هيلع هللا لص دمحمب ينقحلأو ةنجلا ينلخ دأو رانلا نع ينحزحز مهللا «ينثغأف

 .5 051:95 راونألا راحب )١(

 ١١١. ص :يمويقلا داوج خيشلا عمج مالسلا اهيلع ءارهزلا ةفيحص (؟)

 5١9 - 3١١. ص :مالسلا اهيلع ءارهزلا ةفيحص ()



 نم
 نسمحلا ابأ اي» :لوقتف !«كيقبُيو هللا كيفاعي» :امل لوقي مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ناكف

 !©7(هللاب قاحللا عرسأ ام

 ماوهلاو نيطايشلاررض عفدل مونلا دنع هبوعدت ًءاعد ءارهزلا ملعي هّللا لوسر

 لوسر تنب -مالسلا اهيلع- ةمطاف نع يمليدلاو «ينسلا نبا نع يطويسلا جرخأ

 اذإ» :امل لاق ملسو [هلآو] هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ ,ملسو [هلآو] هيلع هللا ىلص هللا

 هللا عيس .ىضق هللا ءاش ام ,ىفكو هللا يبسح «ىلعألا هللا ناحبس «يناكلا هلل دمحلا)

 الإ ةباد نم ام .مكّبرو بر ىلع تلّكوت ءأجتلم هللا ءارو الو أجلم هللا نم سيل ءاعد نمل

 هل نكي ملو ًادلو ذختي ل يذلا هلل دمحلا .ميقتسم طارص ىلع يبر َّنِإ اهتيصانب ذخآ وه

 ماني مث همانم دنع اهوقي نم.(ًاريبكت هرّبكو لذلا نم يلو هل نكي لو ,كلملا يف كيرش

 ."”(هرضت الف ماوهملاو نيطايشلا طسو

 بونذلا نارضغل ًءاعد مالسلا اهيلع ةمطاف ملعي يبنلا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يِنمّلع» :تلاق اَّئأ مالسلا اهيلع ءارهزلا نع يور

 ّمُهْللا لقإلو (دمحلا) ةعكر لك يف أرقي .تاعكر تس لص نم :لاقف «ءاعبرألا ةليل ةالص

 نم غرف اذإف ,104 باَسِح رْيَغبأل هلوق ىلإ "”4ُهاَشَت نم َكللُمْلا يتؤَت كلْمْلا كلام

 )١( يرونلا ازريملا - لئاسولا كردتسم ؛54 ح/ 8١71و 711:57 راونألا راحب 7: 1175.

 .١٠٠47ح / 017:19 يدنهلا يقتملل لامعلا زنك ؛؟ ١8 5:يطويسلا نيدلا لالج - روثنملا ردلا (؟)

 .75 ةيآلا :نارمع لآ ةروس (”)

 .71/ ةيآلا :نارمع لآ ةروس (5)
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 هاطعأو .ةنس نيعبس ىلإ بنذ لك هل هللا رفغ ؛(هلهأ وه ام ًادمحم هللا ىزج) :لاق هتالص

 .20(ىصحت ال ام باوثلا نم

 رومألا ريسيتو رقفلا يفنل ًءاعد هتنبا ملعي يبنلا

 ؟(كدّوزأ الأ» :امل لاقف هلآو هيلع هللا لص ىبنلا تراز مالسلا اهيلع ةمطاف َّنَأ يور

 ,ناقرفلاو ليجنإلاو ةاروتلا لزنُم .ءيش لك برو انبر ٌمهللا) يلوق» :لاق .«معن» :تلاق
 سيلف لوألا تنأ ءاهتيصانب ٌدخآ َتنأ ةياد ّلك ّش نم كب ذوعأ ,ىونلاو ٌبحلا قلاف 0 0 ١ ل نص 5 تو د 0 3 5

 تنأو «عىش كٌّقوف سيلف ٌرهاظلا تنأو «عىش كّدعب سيلف ٌرخآلا تنأو .ءىش كّلبق

 ضقاو ؛مالسلا مهيلعو هيلع هتيب لهأ ىلعو دّمحم ىلع لص ,ءيش كود سيلف ُنطابلا

 ."”«(نيمحارلا محرأ اي رمألا لك يل رّسيو ءرقفلا نم يننغأو «نيدلا ينع

 ءامسلا نم ةدئام لوزن بلطت مالسلا اهيلع اهؤاعد

 ىلع لمخد هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنأ ليوط ثيدح يف سابع نبا نع يور

 ,ةّينب ايا :امللاقف ءاهيتقدح رّيغتو اههجو رافص ىلإ رظنف مالسلا اهيلع ةمطاف
 ام ًاثالث انل َّنِإ !هبأ اي» :تلاقف ؟(كيتقدح رّيغتو كهجو رافص نم هارأ يذلا ام

 اهيمدق تُمصف اهل عدم ىلإ تلخد ىتح تبثو مث :لاق نأ ىلإ ...!«ًاماعط انمعط

 اذه يديسو يهلإ» :تلاقو ءامسلا ىلإ اهيفك نطاب تعفر مث «نيتعكر تّلصف
 يلإ .كيبن اطبس نيسحلاو نسحلا ناذهو كيبن ٌمع نبا يلع اذهو ؛كيبن دمحم

 ءاهب اورفكو اهنم اولكأ ءليئارسإ ينب ىلع اهتلزنأ مك ءامسلا نم ةدئام انيلع لزنأ

 )١( راونألا راحب ؛اا/١ :5 لئاسولا كردتسم /81: 560 7.

 .7ح / 507:97 يبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛١ 55ص :تاوعدلا جهم (؟)



 طم

 ٌرضأ دق كيبن تنب ةمطاف َّنِإ مهللا» :ةياور يفو .«نونمؤم اهب اَنإف انيلع اههزنأ ّمهللا
 مهللا لزنأف .عوجلا هب ٌرضأ دق كيبن مع نبا بلاط يبأ نب يبعاذهو ,عوجا اهب

 نبا لاق .«نونمؤم انإو اورفكف ليئارسإ ينب ىلع اهتلزنأ مك ءامسلا نم ةدئام انيلع

 ."""ربخلا - اهئارو نم ةفحصب يه اذإف .ةوعدلا تمتتسا ام هللاو :سابع

 اهاوكش 4 مالسلا اهيلع اهؤاعد

 :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع :راونألا حابصم

 ىلص هللا لوسر دعب تثكم هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب مالسلا اهيلع ةمطاف ْنِإ»

 :اهاوكش يف اهئاعد نم ناكف ءاهيلع تّدتشاف تضرم ٌمث ءًاموي نيّيس هلآو هيلع هللا

 ةنجلا نلخ :دأو ءرانلا نع ينحزحز ٌمهللا ,ينثغأف ثيغتس أ كتمح رب «موُيق اي يح اي)

 كيفاعي :اهل لوقي مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ ناكف .(هلآو هيلع هللا لص دّمحم يبأب ينقحلأو

 همامتب ههرونسو «"”ثيدحلا - .«هللاب قاحللا عرسأ ام !نسحلا ابأ اي :لوقتف .كيقبيو هللا

 .نيرشعلاو سماخلا لصفلا يف

 يوبنلا ميلعتلا) ناونع تحت مالسلا اهيلع ةقيدصلا ةيعدأ نم ًاردق انركذ :لوقأ

 .(مالسلا اهيلع ةمطافل

 )١( ص :يمويقلا داوج خيشلا عمج - مالسلا اهيلع ءارهزلا ةفيحص 7١7 - 5 7١.

 ) )5راونألا راحب  7١0/ :57و 75١8ح/ 44.

 5 ةيمطافلا ةفيحصلاو مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاعد - رشع عساتلا لصفلا



 كقطع

 ةصلختسملا سوردلا

 !!دبعلا ديب هالومو دبعلا نيب ةقالعلا حاتفم همركو هلضفتو هنمب ىلاعت هللا لعج دقل

 ريقف ٌدبع هنأ هسفن ةرارق يف رضحتسيو هقلاخ ىلإ هيدي عفري نأ هيفكي دبعلا ىحضأف

 لاهنيل .هناسحإو ىلاعت هتمحر بيبآش - هيتفش لبق ِهّبلق هظفلي ءاعدب - رطمتسيو «جاتحم

 ًادوج اّلِإ ءاطعلا ةرثك هديزت الو «هتئازخ دفنت ال ّينغ ٌّبر نم ةيهلإلا ةمحرلا ضيف هيلع
 هتدابع نع ًارابكتسا كلذ ٌدعيف هئاعد نع ضرعُيف هقلاخ نع ينغتسي نأ هّبسحو !ًامركو

 .ًاليلذ ًارغاص ًارخاد مّتهج لخديبس هنأ ضرألاو تاواهسلا راّبج هدّده نمت نوكيو «ىلاعت

 "نع نوُربكَتسَي َن يذلا إْر كحل بجتنسأ ينوهادا# ةميركلا ةيآلا نم دافتسيو
 يذلا َّنأل «رابكتسالا نيبو ءاعدلا نيب ةلباقملا "”4َنيرِخلَدَمَتَهَج َنوُلُخْسَيَس يتَداَبِع

 هّبر نع ًاّينغ هسفن ىريو هسفن يف رابكتسا ىلع يوطني هيلإ ةقافلاب ٌسحيالو هّبر وعدي ال
 هللا اهّدعأ يتلا مّنهج ران ىلإ هبحاص قوسيس كش ال رابكتسالا اذهو .ىلاعت هنع ًالقتسم

 يرازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا» يمدقلا ثيدحلا يف ىلاعت لاق .هتدابع نع نيربكتسملل

 هرهظ تمصق ا|مهيف ينعزان نمف عيب ممل ةساكو | ميك م يمت مس يل - | مسجد مر

 لضفأ ءاعدلا ةرثك َّنأ انركذو «مايصلا ةرثكو ءاعدلا ةرثك نيب ةلضافملا اندروأ دقو

 .ءاعدلا لاجم يف لعاف روضح مالسلا اهيلع لوتبلا ءارهزلل ناك دقو .ةالصلا ةرثك نم

 .اهتعيشل اهتمّلع ةيعدأو ءاهيلع بظاوت تناك ةريثك ةيعدأ اهيلع هللا مالس اهنع رثأأ دقف

 ٠”. ةيآلا :رفاغ ةروس 8 )١(

 ١51١:١. يناشاكلا ضيفلل يفاولا 0







 كلل

 ةعفادملا ءارهزلا

 تلخد يذلا لوألا مويلا ذنم هداهج يف مالسلا |مهيلع نينمؤملا ريمأ عم ءارهزلا تفقو

 نوعلا معن هل تناك اَّئأو .هنع ءامدلا لسغتف هفيس ذخأت تناك اَّنَأ اندروأ دقو «هتيب هيف

 ددع عم مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ فقوم نع اهعافد اندروأ اى «ىلاعت هللا ةعاط ىلع

 رمأ انركذو «هلآو هيلع هللا لص يبنلا راوج يف اولخدي مل ةكم حتف موي ةكم يكرشم نم

 دعاصت دقو .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نم هللا لوسرل اهاركش 5 اهلا اهنئاع

 هلآو هيلع هللا لص ميركلا لوسرلا لاحترا دعب نينمؤملا ريمآل اهتدناسمو اهداهج ىوتسم

 .مالسلا هيلع هتهجاو يتلا راطخألا مجح عم بسانتي اب

 هتّيضق يف همعدو نينمؤملا ريمأ ةدناسم يف ًاعسو مالسلا اهيلع ةرهاطلا ءارهزلا رخّدت م

 مالسإلا لبقتسم نع عافدلل ًاّيح ًاديسجت هفصوب الإ هنع اهعافد ىلإ رظنت نكت ملو «ةلداعلا

 ريمأ داعبإ نأ كردت مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك .ةنتفلاو فارحنالا نم ةَّمألل ةنايصو

 ةّيمالسإلا ةبرجتلا ضّرعي نأ هنأش نم ةريسملا ةدايق يف ٌيعيبطلا هرود نع نينمؤملا

 لبقتس يتلا نتفلا نم هتّمَأ رذنأ نيح اهابأ نأ ملعت تناك امك ءراطخألا مظعأ ىلإ ةّيتفلا

 ىعس لب «ردقلا ىلإ مهلكي ملو مهريبدت ىلإ مهكرتي مل ,ملظملا ليللا عطقك هدعب مهيلع

 نم فطعنمو فقوم لك يف ةيادهلا ليبسو ةاجنلا قيرط مسر ىلإ ةنامأو صالخإ لكب

 رخآ يف سجاه لا اذه هقرافي مل هيلع هللا تاولص هنأ ىّتح .ةّيمالسإلا ةريسملا تافطعنم

 ّلضت نل هب تكّسق نإ اهل باتك ةباتك ىلإ هتّمأ عّدوي وهو ىعسف «ةفيرشلا هتايح تاظحل
 ريمأ ةيالو هاجت ضعبلا اهيدبي ناك يتلا ةضراعملا نع مالسلا اهيلع ءارهزلا لفغت مل .ًادبأ

 ٠ مالسلا امهلع نينمؤملا ريمأ نع ءارهزلا عافد - نورشعلا لصفلا ٠
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 لقنالا نصرا ىكعبلا قاعي انارك اهننذأب تظل هلو كليك ساالحتلا هيلع قاموا

 بضغتس اَّنأ نولمأي اوناك برحلا يف نينمؤملا ريمأ تافّرصت نع هللا لوسر ىلإ رابخألا

 ءانثتسا اودهاش نيح مهتويب باوبأ ّدس ىلع ضرتعي ضعبلا تعمس امك "هللا لوسر

 لوسر يف ضعبلا نعطي فيك تعمسو هرمألا اذه نم مالسلا امهيلع ةمطافو يلع تيب

 ْركصْبِحاّص َّلَض ام ةيآب ءاسلا مهيلع ٌدرتف «هّمع نبا ّبح يف ىوغدق هّنأب نولوقيو هللا

 بصن نيح هللا لوسر ىلع ضرتعي ّيرهفلا نامعنلا نب ثراحلا تعمسو ؛"”*َىَوْعاَمَو

 همجرت نأ ءامسلا بلاط مث .هفلحتساو هللا لوسر رمأب كّكشف «هدعب ًامامإ نينمؤملا ريمأ

 ©"”!ءامسلا نم رجحب يمرف «ىلاعت هللا نم رمأب لع ةيالو تناك ْنِإ رجحب

 اهتدناسم يف ىذألا ىلإ ضّرعتتس اََّنأ انيقي ملعت مالسلا اهيلع ةرهاطلا ءارهزلا تناك

 ةمخضلا راطخألا رّدقت تناكو «ةفيقسلا فارحنا حيحصتل ةلواحم يف نينمؤملا ريمأل

 هللا لوسر ربنم ىلع تعّبرت يتلا ةعامجلا هذه هجو يف فقي نم لك امل ضّرعتيس يتلا
 نم ةيفصتب لب ,مههوجو يف فقي نم لتقب ةبراوم الب نوبلاطي مهتداق ناك دقف «ةوقلاب

 (ف) ةدعاس ينب ةفيقس يف مهّلئاق لاقو «(هللا هلتق ًادعس اولتقا) اولاق دقلو .مهعيابي ال

 وأ لطابب ِلدُّم الإ هتريشعو هؤايلوأ نحنو هلآو هيلع هللا لص دمحم ناطلس يف انعزاني

 (9!(ةنتفلل ٌبحُم ,ةكلحلا يف طّروتم وأ ,مثإل فناجتم

 .هتّيضق ةّيناقحب تنمآو مالسلا اهيلع نينمؤملا ريمأ بناج ىلإ ءارهزلا تفقو
 حضفل تكّرحت مث «ةرصنلا بلطت راصنألاو نيرجاهملا تويب ىلع هعم رودت تكّرحتو

 .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نم ىوكشلل يبنلا ىلإ يملسألا ةديرب ديلولا نب دلاخ لاسرإ ةّصق لاثملا ليبس ىلع رظنأ )١(
 .؟ ةيآلا :مجنلا ةروس )١(

 .(عِقاَو ٍباَّذَعب ٌلِئاَس َلَأَس) ىلاعت هلوق ليذ «نيفرطلا ريسافت يف ثراح ا ةصق رظنأ (9)

 .17 ١: يسربطلل جاجتحالا ؛ 501 :7 يربطلا خيرات ؛؟5 :4 ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جبن حرش (:)



 ةكفطإ

 دجسم يف تبطخو «(كدف)ب ةبلاطملا لالخ نم ةّيعرشلا ماكحألل اهلهج نايبو ةطلسلا

 ريمأ اهب عّتمتي يتلا ةديرفلا تالهؤملا نع تفشكف «ةفورعملا ةّيرانلا اهتبطخ هللا لوسر

 نوساقُي ال رمألا ىلع اوطّلست نيذلا َّنأ هدعب ديزم ال اب تنّيبو ءمالسلا هيلع نينمؤملا

 سانلا ترذنأ مث ,ةعيرشلاب هقفلا يف الو داهجلا يف الو ناميإلا ىلإ قبسلا يف نينمؤملا ريمأب

 تناك لب «كلذب ءارهزلا فتكت ملو .ةفيقسلا ٌباحصأ هسّسأ ام ّبغ نودصحيس مّئأ

 مظع ىلع دهاشك رهدلا فئاحص اهتلّجس ًاراعشأ هئاثر يف دشنتو ًاراهنو ًاليل اهابأ يكبت

 .هتناحيرو هتبيبحو يبنلا ٌةعضب اهتهجاو يتلا بئاصملا

 :اهنم دب ال ةمدقم

 رمألا وئوأ مه مالسلا مهيلع تيبلا لهأ

 َنيِذّلا اَيَأ ايل :ىلاعت لاقف ءرمألا يلوأ ةعاط ميركلا هنآرق يف ىلاعت هللا بجوأ دقل

 نيملسملا ىلاعت رمأ اى ."”«ْزكحنِم رثألا يِلوُأَو َلوُسَلا اوُعيِطأَو َهَّللا اوُعيِطأ اوُنَمآ
 :لاق (رمألا يلوأ) ريسفت يف مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع ءاجو ؛مهيلإ عوجرلاب

 فلعج هل لاق الجو َّنأ مالسلا هيلع هنعو ."”«انيلإ ّدرلاب هللا رمأ نيذلا رمألا ولوأ نحن»

 الزُثُحك 'نإركذلا ّلْهأ اولأئساف# :لجو زع هللا لوق نإ نولوقي اندنع نم ّنِإ ؛كادف

 هللاو نحن لب :مهنيد ىلإ مهنوعدي هللاو ًاذإ) :لاقو مسبتف «دوهيلا ءاملع مّّنأ "”4َوُملْعَت
 .9«انيلإ ةلأسملا ٌدرب لجو زع هللا رمأ نيذلا ركذلا ٌلهأ

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس 09.

 /١1: 717/١. لئاسولا كردتسم (؟)

 .ا/ ةيآلا :ءايبنألا ةروس 4547 ةيآلا :لحنلا ةروس (")

 .717/7 /١1: لئاسولا كردتسم (:)

 ٠ مالسلا امهلع نينمؤملا ريمأ نع ءارهزلا عافد - نورشعلا لصفلا ٠



 قطا

 اجن اهبكر نم حون ةنيفسك تيبلا لهأ

 ريمأ ةيالوب كّسمتلا ىلإ هتّمأ ةوعد يف ًادهج ولأي ال هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكو

 ةنيفسك مهنأب ةرات مهفصيو «مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةمئأ راهطألا هدالوأو نينمؤملا
 ع ع 20 5 5

 ناك هلخد نم ةطح بابك مهنأب ىرخأ ةراتو ؛كله اهنع فلخت نمو ءاجن اهبكر نم حون

 اقزتفي نل اهئأب ريخخو «هتيب لهأ هتزتعو هللا باتك :نيلقثلاب كّسمتلاب هتّمأ ىضويو ءانمآ

 ةعقاو يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل ةعيبلا مهنم ذخأ مث .ًاعم ضوحلا ىلع نادريس اهَّئأو

 خيراتلا انل لقن ىتح «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب مهالوم هنأ ىلع ةروهشملا ريدغلا

 !بلاط يبأ نب اي كل خب خب :هلوقب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ أَنه باطخلا نب رمع ْنأ

 !!ةنمؤمو نمؤم لك ىلومو يال وم تحبصأ

 هبردغتس ةّمألا نأب نينمؤملا ريمأل يبنلا رابخإ
 عيب ممل ةسكو | مجم م يمت مس يل - | منجد مر

 ناعرس ةّمألا َّنَأ مالسلا هيلع نينمؤملا َريمأ هّيصو هلآو هيلع هللا لص ّئيبنلا ربخأ دقلو

 .اهنع ديحي ال هنّدسو هللا لوسر ةلم ىلع وهو لتقيو شيعيس َّنَأ هربخأو «هب ردغتس ام

 :لوقي ًايلع تعمس [:لاق]يدسألا نايح نع كردتسملا يف يروباسينلا مكاحلا ىور

 ىلع شيعت تنأو ,يدعب كب ردغتس ةّمألا َّنِإ :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يل لاق»

 بضختس هذه َّنِإو .ينضغبأ كضغبأ نمو ,ينبحأ كبحأ نم ؛يتنس ىلع لتقُتو «يتّلم
 ."”حيحص [ثيدح] :مكاحلا لاق مث .هسأر نم هتيحل ينعي «اذه نم

  0)١(المستدرك :8537 1١57-1.



 داخل

 20يدعب نوثدحتن ام يردأ ال» : هباحصأل لوقي يبنلا

 نوبكريس مّئأو .هدعب نودتريس مِّئأ هباحصأ هلآو هيلع هللا لص ربخأ دقف لباقملا يفو

 دهش امك ركب يبأل دهشي نأ ضفر هَّنَأ ىتح «لعنلاب لعنلا وذح مهلبق ناك نم نئس

 شب وكدا يردأ لوول ول هس ولنا لاف نونا ذا نوت

 هللا اودهاع يذلا دهعلا نع موق عجر هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعبو

 يبأل اوعيابف ةدعاس ينب ةفيقس ىلإ اوعرسأو «ريدغلا موي مهتعيب اوسانتو هيلع هلوسرو

 هلوسر هللا ضبَق اذإ ىتح» :موقلا كئلوأ فصو يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي !!ركب

 اولصوو جئالولا نع اولكّتاو لبسلا مهّتلاغو باقعألا ىلع موق عجر هلآو هيلع هللا لص

 يف هتف هساسأ ضر نع ءانبلا اولقنو هتّدومب اورِيأ يذلا ببسلا اورجهو محّرلا ريغ

 .")0...هعضوم ريغ

 كدف بصغ نم ةياغلا وه مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ فاعضإ

 يدؤيس مالسلا امهيلع َيلعو ةمطاف دي نع (كدف) داعبإ نأ ةمكاحلا ةطلسلا تْفي ل

 نأل ءامهنع سانلا بلغأ ضاضفنا عبتتسيو «ّيداصتقالا (ههعضو فاعضإ ىلإ ًالجاع

 ةمطافو ىلع لعفي اذامو .نيكاسملاو ءارقفلا ىلع كدف تآلغ ناقفنُي اناك نينثالا نيذه

 ءايندلا فراخز نع دهزلا شيع اشاع ناذللا امهو كدف لاثمأو كدفب مالسلا |اهيلع

 نينمؤملا ريمأ سيلأ .نيمورحملاو ءارقفلا ةّماع هيف (هيواسي يذلا ليلقلاب اهنم ايفتكاو
 ايانسلأ :ركب وبأ لاقف ؛مهيلع دهشأ ءالؤه :دحأ ءادهشل لاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ أطوملا يف كلام ىور )١(
 ال نكلو «ىلب :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف !؟ اودهاج | اندهاجو ءاوملسأ (ى انملسأ مهناوخإ هللا لوسر

 ًالقن) ؛87ح/ 551 :7 كلامل أطوملا ؟ كدعب نونئاكل انَّنِإ :لاق مث ىكب مث ركب وبأ ىكبف ! يدعب نوثدحُت ام يردأ
 017/١(. ص - نسحلا هللا دبع خيشلا - ةمامإلا يف تارظانملا نع

 ١5١. ةبطخلا «ةغالبلا جبن (؟)

 ٠ مالسلا امهلع نينمؤملا ريمأ نع ءارهزلا عافد - نورشعلا لصفلا ٠
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 !؟(ْثَدَج دع يف اهئاظم سفنلاو كدف ريغو ِكدفب عنصأ امو» لئاقلا وه مالسلا هيلع

 قداصلا يالوم لاق :لاقءرمع نب لضفملا نع لوكشكلا يف ٍلمآلا رديح ديسلا جرخأ

 ءاهريغ نوديري ال ايندلا هذه ديبع سانلا َّنِإ :رمع هل لاق ركب وبأ يلو امل» :مالسلا هيلع

 يف ةبغر ًايلع اوكرت كلذ اوملع اذإ هتعيش َّنإف ءاكدفو ءيفلاو سمخلا يلع نع عنماف

 20 .هلوطب ثيدحلا - «كلذ عيمج مهنع فرصو كلذ لعفف ءاهيلع ةاباحمو ًاراثيإو ءايندلا

 ةّمألا فارحنا نم ءارهزلا فقوم

 ةّمألا فارحنا ءازإ لعفت نأ - يه يهو - مالسلا اهيلع ءارهزلا ىلع بَجوتي يذلا ام

 عسوب له !؟نتفلاو ةلالضلا ةيواه ىلإ اهب يدويس يذلا ليبسلا اهكولسو ءقحلا نع
 هللا لص اهيبأ ليبس عّبتت نأ ىوس - هللا لوسر ةعضب يهو - مالسلا اهيلع ءارهزلا

 !؟هكاَينُم جرم و 4هنّذإب هّللا ىلإ اًيِعاَدإ# ناك هَّنأب ميركلا نآرقلا هفصي يذلا هلآو هيلع
 و 1 1 1 7

 ديؤي ؛ىلوألا ةجردلاب موصعملا قتاع ىلع عقت فارحنالا مامأ رييغتلا ةمهم نأو ةصاخ

 ."”(رّيغ نَم ٌّقحأ انأو» مالسلا |(مههيلع يلع نبا نيسحلا ءادهشلا دّيس لوق كلذ

 اهدعب نينمؤملاريمأ ةيمولظمل يكبت ةمطاف

 ءاهدعب هاقليس امو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةّيمولظم ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا تكب

 شهجأو نينمؤملا ريمأ قنتعا نيح هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهابأ كلذ يف تهبشأف

 ©7.اهئافجو ةّمألا ملظ نم هدعب نينمؤملا ريمأ هاقليس امل يكبي (َّنِإ هنأ هربخأ مث ايكاب

 )١( يرونلا ثدحملل لئاسولا كردتسم /1:  517 / 79١راونألا راحب ؛87 9 7: 195.



 د كشطلا

 ا 7 03 5 5
 دعو نأ تّسحأو «هتبرغو نينمؤملا ريمأ ةدحو ىرت يهو عومدلا تفرذو ءارهزلا تكب

 مدهنيس نينمؤملا ريمأ هيلإ دنتسي ناك يذلا يناثلا نكرلا نأو بيرق ققحتيس هللا لوسر

 لوسر نأ رباج ىور دقف «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ليحرب لّوألا مدهنا نأ دعب ًابيرق

 نم يتناحيرب كيصوأ نيتناحيرلا ابأ كيلع مالسلا» :هتوم لبق مالسلا هيلع يلعل لاق هللا

 :مالسلا هيلع يلع لاق هللا لوسر ضب |ملف» :لاق .«كيلع كانكر دهني ليلق نعف ءايندلا

 (37.«يناثلا نكرلا اذه» :مالسلا هيلع يلع لاق ةمطاف تتام |ملف ««نينكرلا دحأ اذه»

 تكب ةافولا ةمطاف ترضح امل» :لاق مالسلا مهيلع هئابآ نع .دمحم نب رفعج نع

 ىكبت ال :اهل لاقف !يدعب ىقلت امل ىكبأ :تلاق ؟كيكبي ام يتديس اي :نينمؤملا ريمأ اه لاقف

 ."”(لعفف نيخيشلا اهب نذؤي ال نأ هتصوأو :لاق .هللا تاذ يف يدنع ريغصل كلذ َّنإ هللاوف

 هفقوم ب اهلعب عم نماضتت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 هعم تكّرحتو «ةلداعلا هتّيضق يف مالسلا |مهيلع نينمؤملا ريمأ عم ءارهزلا تنماضت

 رعاشم وأ ةفالخلا عاطأ مهبلغأ تكّرح نيذلا نيرجاهملا عدت ملو) راصنألا وعدت

 دقف ءادراب مهمظعم راذتعا ناكف «ةرصنلا مهلأستو (مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل دسحلا

 ةلأسم يف مهيلإ قبس ول اهجوز نأب اولاقو ءركب يبأل مهتعيبب نومزتلم مَّئَأ اورذتعا

 نأ قبس مَّنَأ ءالؤه ىسانتو !عامطألاو حلاصملا ىلع ًاقابس رمألا يف نأك !هوعيابل ةعيبلا

 !ةروهشملا ريدغلا ةيضق يف هللا لوسر نم رمأبو «بيرقلا سمألاب نينمؤملا َريمأ اوعياب

 الو ءاهرّيد نم اهفصي اى ةتلف تناك يتلا ةعيبلا كلت ركب يبأل مهتعيبب نوفي اذالف

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ در دقو !؟نينمؤملا ريمأل ةحيحصلا ةيعرشلا مهتعيبل نوفي

 .ةينسلا رداصملا نم ةعومجم نع 177:7 بوشآ رهش نبا بقانم )١(

 .71 :57 يسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب (؟)
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 ىهنفدأ مل هتيب يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َعَدأ تنكفأ» لؤاستب نيرذتعملا ءالؤه ىلع

 ناك ام عديم تسول نيمأ نآب كرهزلا وهيل ترو: ك14:ناطلس نيانلا ءزانأ حرختأو
 .ةمايقلا موي ىلاعت هللا هيلع مهبساحيس ام اوعنص دقف ءالؤه امأ ,عنصي نأ يغبني

 هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف لمحي - مالسلا هيلع - يلع جرخو :ةبيتق نبا لاق

 هللا لوسر تنب اي» :نولوقي اوناكف «ةرصنلا مهأست راصنألا سلاجم يف اليل ةباد ىلع هلآو

 انلدع ام ركب يبأ لبق انيلإ قبس كمع نباو كجوز َّنأ ولو ءلجرلا اذهل انتعيب تضم دق

 عزانأ جرخأو «هنفدأ مل هتيب يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عدأ تنكفأ» :يِلع لوقيف «(هب

 اوعنص دقلو هل يغبني ناك ام اّلِإ نسح لا وبأ عنص ام» :ةمطاف تلاقف !؟«هناطلس سانلا

 (مهبلاطو مهبيسح هللا ام

 رفعج يبأ نع جرخأ هنأ يرهوجلا زيزعلا دبع نب دمحأ نع ديدحلا يبأ نبا لقنو

 تويب ىلإ ًاليل اهب راسو «رامح ىلع ةمطاف لم ًايلع نأ «-مالسلا |مهيلع- يلع نب دمحم
 لوسر تنب اي» :نولوقي اوناكف «هل راصتنالا ةمطاف مهلآأستو ةرصنلا مهلأسي «راصنألا

 «(هب انلدع ام ركب ابأ انيلإ قبس كمع نبا ناك ول ءلجرلا اذهل انتعيب تضم دق هللا

 فلن
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 يف مهعزانأ سانلا ىلإ جرخأو .هزهجأ ال هتيب يف اتيم هللا لوسر كرتأ تنكأ» :يلع لاقف

 هللا ام مه اوعنصو .هل يغبني ناك ام الإ نسح وبأ عنص ام» :ةمطاف تلاقو !!(«هناطلس

 00 (هيلع مهبسح

 0 )١( ةسايسلاو ةمامإلا ١:59.

 .17:5 ةغالبلا جن حرش (؟١ 05
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 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةبطخ

 نم اهتأشنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ دجت له ؛مالسلا اهيلع ءارهزلا ةبطخ يف لّمأت

 ةباحصلل نيب عيرقت اَّنأ ةّيرانلا اهتاملكو اهتارابع نم كل حضتي مأ «كدف لاثمأو كدف لجأ

 يذلا ناطيشلا ةوعد اوباجأو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب مهءاقعأ ىلع اوّدترا نيذلا

 َّنأو ؛مذرشتلاو لاتتقالاو رفكلا يف ةيلاخلا مهماّيأب مهترّكذ دقل ؟مهب فتهو هسأر علطأ

 هتمكحب فّلأو ,مهماّيأ ةملظ هيد رانأف هلآو هيلع هللا لص اهيبأب مهيلع معنأ ىلاعت هلل

 هللا ىلص هّنأو ؛مالسلا هيلع يلع اهّمع نبا وخأو اهوبأ وه يبنلا اذه َّنأو ءمهمولق نيب

 |نيب .داهجلا ٌدْشَأ نيكرشملاو رافكلا ادهاج مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ هعمو هلآو هيلع

 الو داهج مهنع رثؤي مل .نيهكاف نيعداو شيعلا نم ةينهلب يف نويلاحلا ةطلسلا لاجر ناك

 يف ةطلسلا عقاوم ىلإ لاجرلا ءالؤه للست هلآو هيلع هللا لص يبنلا لحترا (ًلف !ةيحضت

 .مهنيد نع مهوفرحو «مهبرشم ريغ نيملسملا اودروأف «نمزلا نم ةسلخ

 ةطلسلا لاجر مهعمو - نيملسملا مكاحت مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك اذكه

 :اهيف اوّدرت يتلا ةّوهلا ىدم مهل حضوتو «ميوقلا نيدلا نع فارحنالا ىلع -

 هرجاوزو ةرهاب همالعأو «ةرهاز هماكحأو :ةرهاظ هُرومُأ .مكر هظأ نيب هللا باتك١

 هريغب مأ ؟نوديرت هنع ٌةبغرأ .مكروهظ ءارو هومتفّلخ دق .ةحضاو هرماوأو ,ةحئال

 يف وهو .هنم لبقُي نلف ًانيد مالسإلا ريغ غتبي نمو آلدب نيملاظلل سكب ؟نومكحت
 قيرطلا نأ :ةّرملا ةقيقحلاب يرانلا اهمالك ءارهزلا متختو .«نيرساخلا نم ةرخآلا

 َّنإف ًاعيمج ضرألا يف نمو متنأ اورفكت نإف) :هنيعب ٌرفكلا وه موقلا هيف راس يذلا
 يّدي نيب مكل ريذن ةئبا انأو» :بعرملا ريصملا نم مهاّيإ ةرّذحم !(ديمح ينغل هللا

 !«نورظتنم انإ اورظتناو ,نولماع انِإ اولمعاف .ديدش باذع
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 ؟كدفب ةبلاطملا نم مالكلا اذه نيأف

 هئابآ نع هدانسإب نسحلا هللا دبع نع جاجتحالا باتك يف يسربطلا خيشلا ىور

 ىلع اهرامخ تثال كلذ اهغلبو ًاكدف ةمطاف عنم ىلع ركب وبأ عمجأ الل هَّنَأ ءمالسلا مهيلع

 مرخت ام ءاطويذ أطت ءاهموق ءاسنو اهتدفح نم هل يف تلبقأو اهبابلجب تلمتشاو اهسأر

 راصنألاو نيرجاهملا نم دشح يف وهو ركب يبأ ىلع ثلحخخد ىتح هللا لوسر َةيشم اهئيشم

 ٌحتراف ءاكبلاب ا موقلا شهجأ ةنأ تنأ مث تسلجف «ةءالّم اهنود تطينف ءمهريغو

 مالكلا تحتتفا مهتروف تأدهو موقلا ٌجيشن نكس اذإ ىتح ةئينه ثلهمأ مث ءسلجملا

 تداع اوكسمأ لف ,مهئاكب يف موقلا داعف هللا لوسر ىلع ةالصلاو هيلع ءانثلاو هللا دمحب

 :مالسلا اهيلع تلاقف اهمالك يف

 ءاهأدتبا معن مومُع نم ؛مّدق اهب ءانثلاو ,مهلأ ام ىلع ٌركشلا هلو ؛معنأ ام ىلع هلل ٌدمحلا»

 ءازجلا ع ىأنو ءاهددع ءاصحإلا نع ََس ءاهالاو ٍننم مامتو ءاهادسأ ٍءالآ غوبسو

 ىلإ دمحتساو ءاهلاصّتال ركشلاب اهتدازتسال مهمدنو ؛اهذبأ كاردإلا نع توافتو ءاهّدمأ

 .اهلاثمأ ىلإ بدنلاب ىنثو ءاهلازجإب قيالخلا

 نّمضو ءاهّليوأت ٌصالخإلا لعج ٌةملك .هل كيرشال هّدحو هللا الإ هلإ ال ْنأ ودهشأو

 نسلألا نمو «هتيؤر راصبألا نم عنتمملا ٍءاَموقعَم ركفلا يف رانأو ءاَموصوم تولقلا
 ِءاذتحا الب اهأشنأو ءاهيف ناك ءيش نم ال َءايشألا عدتبا ؛هثيفيك ماهوألا نمو .هّتفص

 ةدئاف الو ءاهنيوكت ىلإ هنم ٍةجاح ريغ نم .هتّيشمب اهأرذو .هتردقب امّوك ؛اهلثتما ٍةلثمأ

 هتّيربل ًادّبعتو «هتردقل ًاراهظإو .هتعاط ىلع ًاهيبنتو .هتمكحل ًاتيبثت الإ ءاهريوصت يف هل
 هدابعل ًةدايذ .هتيصعم ىلع تاقعلا عضوو .هتعاط ىلع تاوثلا لعج مث ؛هتوعدل ًازازعإو



 فقال

 نأ لبق هاّسو .هّلسرأ نأ لبق هبجتناو هراتخا .هلوسرو هدبع ًادمحم يب َّنأ دهشأو

 ٌةنوصم ليواهألا رْثَسِبو ٌةنونكم بيغلاب ٌقئالخلا ذإ «هثعتبا نأ لبق هافطصاو .هابتجا

 ,روهدلا ثداوحب ٌةطاحإو ,رومألا لئاسمب ىلاعت هللا نم ًاملِع ؛ةنورقم مدعلا ةياهنبو

 ريداقمل ًاذافنإو همكُح ءاضمإ ىلع ًةميزعو .هرمأل ًامامتإ هللا هثعتبا ؛رودقملا عقاومب ٌةفرعمو

 ؛اهنافرع عم هلل ةركنُم ءاهناثوأل ًةدباع ءاهنارين ىلع ًاَفكُع ءاهمايدأ يف ًاقرِ َممألا ىأرف ؛همتح

 ماقو ءاهممُغ راصبألا نع ىلجو ءاهمي بولقلا نع فشكو ءاهتملظ دّمحم يأب هللا رانأف

 «ميوقلا نيدلا ىلإ مهادهو «ةياعلا نع مهرّضبو «ةياوغلا نم مهذقنأو «ةيادهلاب سانلا يف

 ٌدّمحمف .راثيإو ٍةبغرو رايتخاو ٍةفأر ضبق هيلإ هللا هضبق مث ؛ميقتسملا قيرطلا ىلإ مهاعدو
 ةرواجمو رافغلا ٌبرلا ناوضرو راربألا ةكئالملاب فخ دق «ةحار يف رادلا هذه بعت نع

 مالسلاو هيفصو قلخلا نم هتريخو يحولا ىلع هنيمأو هّيبن بأ ىلع هللا لص .راّبجلا كلملا

 .«هتاكرب و هللا ةمحرو هيلع

 ةلمحو هيهنو هرمأ بصن - هللا دابع - متنأ» :تلاقو سلجملا لهأ ىلإ تتفتلا مث

 مكيف هلل مكل ّقح متمعزو ىمألا ىلإ هؤاغلبو ,.مكسفنأ ىلع هللا ءانمأو ؛هيحوو هنيد

 ,قداصلا نآرقلاو «قطانلا هللا ُباتك :مكيلع اهفلختسا ةيقبو .مكيلإ همّدق دهعو

 ًطبتغم .هرهاوظ ٌةيلجنم «هرئارس ٌةفشكنم «هرئاصب ٌةنّيِب ءعماللا ءايضلاو ءعطاسلا رونلاو
 ةرنملا هللا ٌججحُح لانث هب .هعامتسا ةاجنلا ىلإ ٌدؤم .هعابّتا ناوضرلا ىلإ دئاق .هعايشأ هب

 ةبودنملا هلئاضفو ةيفاكلا هنيهاربو ةيلاجلا هتانّيبو ةرّذحملا همراحمو ةرّسفملا همئازعو

 .ةبوتكملا هعيارشو ةبوهوملا هصخّرو

 ةوكزلاو ءربكلا نع مكل ًاهيزنت ًةولصلاو ءكرشلا نم مكل ًاريهطت َناميإلا هللا لعجف

 لدعلاو «نيدلل ًادييشت جحلاو ءصالخإلل ا مايصلاو «قزرلا يف ًءاَّنو سفنلل ةيكزت
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 «مالسإلل ًازع َداهجلاو «ةقرفلا نم ًانامأ انتمامإو «ةّلملل ًاماظن انتعاطو ,بولقلل ًاقيسنت

 نيدلاولا ٌربو ,ةماعلل ةحلصم فورعملاب ٌّرمألاو ءرجألا باجيتسا ىلع ةنوعم ربصلاو

 «ءامدلل ًانقح صاصقلاو .ددعلل ةامنمو رمُعلا يف ةأسنم ماحرألا ةلصو .طخسلا نم ةياقو

 نع يهنلاو ءسخبلل ًارييغت نيزاوملاو ليئاكملا ًةيفوتو «ةرفغملل ًاضيرعت رذنلاب ًءافولاو
 ًاباجيإ ةقرسلا كرتو «ةنعللا نع ًاباجح فذقلا بانتجاو .سجرلا نع ًاهيزنت رمخلا برش

 متنأو الإ ّنتومت الو هتاقث ٌّقح هللا اوقتاف ؛ةيبوبرلاب هل ًاصالخإ كرشلا هللا مّرحو «ةفعلل

 .«ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي (مَنِإ هْنإف .هنع مكابنو هب مكرمأ |هيف هللا اوعيطأو ,نوملسم

 ًادوع لوقأ هلآو هيلع هللا لص دمحم يبأو ةمطاف نأ اوملعا سانلا اهّيَأ» :تلاق مث

 ْنِم ٌلوُسَر ْمُكَءاَج ْدَمَلال .«(ًاططش لعفأ ام لعفأ الو ءًاطلغ لوقأ ام لوقأ الو «ًاءدبو

 هوزعت نإف» :4ٌميِحَر ٌفوُعَر َنينمْؤما ْمُكَيَلَع ٌصيِرَح منيع اَم ِهْيَلَع ٌريِزَع ْمُكِسْفْنأ

 ىلص هيلإ يزعملا معنلو ,.مكلاجر نود يّمع نبا اخأو ءمكئاسن نود يبأ هودجت هوفرعتو

 ءمهجَبَن ًابراض «نيكرشملا ةجردم نع ًالئام ةراذنلاب ًاعداص ةلاسرلا غّلبف .هلآ 00

 عوام ا ربك ,ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هّبر ليبس ىلإ ًايعاد :مهياظكأب ا 3

 نع ّقحلا ٌرفسأو هحبُص نع ُليللا ىّرفت ىتح .ربدلا اولوو عمجلا مزهنا ىّتح ؛ماهلا

 تّلحناو .قافنلا ٌظيشو حاطو .نيطايشلا ٌقشاقش ٌتسرخو «نيدلا ٌميعز ٌقطنو .هضحت

 ىلع متنكو ءصامخلا ضيبلا نم رفن يف .صالخإلا ةملكب متهفو قاقشلاو رفكلا دَقُع
 ؛مادقألا ءىطومو ءنالْجعلا َةسْبَقَو ,عماطلا َةَزهُمو .براشلا َةقّذَم ءرانلا نم ٍةرفح افش

 «مكلوح نم ٌسانلا مكفّطختي نأ نوفاخت نيتساخ ًةلذأ «قرولا نوتاتقتو «قَّْطلا نوبرشت

 مّهُبِب ينُم نأ دعبو «يتلاو ايتللا دعب هلآو هيلع هللا لص دّمحمب ىلاعتو كرابت هللا مكذقنأف
 وأ للا اهافطأ برحلل ًاران اودقوأ املك .باتكلا لهأ ةدّرَمو برعلا نابؤذو لاجرلا



 اكن

 ىتح ءىفكني الف ءاهتاوّه يف هاخأ فذق نيكرشملا نم ٌةرغاف ثرغف وأ ناطيشلل ّنْرَق مَجَن

 ًابيرق هللا رمأ يف ًادهتجُم .هللا تاذ يف ًادودكم .هفيسب اهّبط َدمْحُتو .هصخأب اهَحاص ًاطي
 شيعلا نم ةنيهلب يف متنأو ءًاحداك ًاَدُت ًاحصان ًارّمْشُم «هللا ءايلوأ دّيس هللا لوسر نم

 دنع نوصكدتو .رابخألا نوقكوتتو ءرئاودلا انب نوصّبرتت ,نونمآ نوهكاف نوعداو
 مكيف رهظ .هئايفصأ ىوأمو هئايبنأ َراد هّيبنل هللا راتخا اّماف ؛لاتقلا دنع نوّرِفتو لازِيلا

 ردهو نيّلقألا لماخ غبنو «نيواغلا مظاك قطنو «نيدلا ٌبابلج لُّمسو «قافنلا ٌةكْسَح

 مكافلأف .مكب ًافتاه هز رغم نم هسأر ٌناطيشلا علطأو .مكتاصرع يف رطخو نيلطبملا ٌقيِنَ

 مكشمحأ و ءًافافخ مكدجوف مكضهتنا مث ,نيظحالم هيف ةّرعللو ,نيبيجتسُم هتوعدل
 ُمَلَكلاو .بيرق دهعلاو اذه .مكبرشم ريغ متدروو «مكلبإ ريغ مُتْمَسّوف اباضغ مكافلأف
 ةنتفلا يف الأ «ةنتفلا فوخ متمعز ًارادتبا .ربقُي امل لوسرلاو ؛لمدني امل حرجلاو ءبيحر

 ,نوكفؤت ىنأو ,مكب فيكو .مكنم تاهيهف .نيرفاكلاب ةطيحل منهج ْنِإو اوطقس

 هرجاوزو «ةرهاب همالعأو «ةرهاز هماكحأو .ةرهاظ ا مكر هظأ نيب هللا باتكو

 هريغب مأ ؟نوديرت هنع ةبغرأ .مكروهظ ءارو هومتفلخ دق :ةحضاو هرماوأو .ةحئال

 ةرخآلا يف وهو .هنم لبقُي نلف ًانيد مالسإلا ريغ غتبي نمو ءآلدب نيملاظلل سئب ؟نومكحت
 نوروُت متذخأ مث ءاهُدايِق سلسيو اهترفن نكست نأ ثير لإ اوثبلت مل مث ,نيرساخلا نم
 .يلجلا نيدلا راونأ ءافطإو ,يوغلا ناطيشلا فاته نوبيجتستو ءاهترمج نوجيبتو ءامعَدْفَو
 ةَرَمَْلا يف هدلوو هلهأل نوشمتو «ءاغترا يف ًاوسح نوبرشت ءيفصلا يبنلا نئُس لامهإو

 ال نأ نومعزت متنأو ءاشحلا يف نانسلا زخو و ىدملا رح لثم ىلع مكنم ُريصنو .ءاّرضلاو

 ؟نوملعت الفأ ,نونقوي موقل اكُح هللا ني نسحأ نمو نوغبت ةيلهاجلا مكحفأ ءانل ثرإ

 ا .«هتبا نأ ةيحاضلا سمشلاك مكل جت لب
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 الو كابأ ٌثرت نأ هللا باتك يفأ ,ةفاحق يبأ ن نباي !؟هيثرإ ىلع بّلغأأ نوملسملا اهيأ»

 ذإ مكروهظ ءارو هومتذبنو هللا باتك متكرت دمع ىلعفأ .ًاًيرف ًائيش َتئج دقل ؟يبأ ٌترأ

 هيلع) ايركز نب ىبحي ربخ نم ّضتقا اميف لاقو !؟'”ةوُواَد د ْناَمْيَلس تِرَوَو# :لوقي

 ل و لآ نِم ُثرَيَو 5 * لو فلذا دون يل ْبَه# بر :لاق ذإ (مالسلا

 ٌمركُحيِصوُي# :لاقو "”دّلل باتك يف 6 0 ماَمْيَألا وُنوأو# :لاقو

 21 نإ# :لاقو نقلا ظَح ُلْثِم ركذللزكجاوأ يف ُهّللا

 ثرإ الو يل ةوظح ال نأ متمعزو «””4َنيِقتُمْلا ىَلع اًقَح ٍفوُرْعمْلاب َتِبَرفألاَو نددِلَوِْل

 ال نيّتْلم لهأ نولوقت : له مأ ؟يبأ اهنم جرخأ ِةيآب هللا مكّصخفأ ءاننيب محر الو يبأ نم

 همومعو نآرقلا صوصخب ملعأ متنأ مأ ؟ةدحاو ةّلم لهأ نم يبأو انأ تسلوأ «نائراوتي

 هللا ْمَكَلا معيف ءكرشح موي َكاقلت ةلوحرم ةموطخت اهكنودف ؟يمع نباو يبأ نم
 لكلو .نومدنت ذإ مكعفني الو .نورسخت ام ةعاسلا دنعو «ةمايقلا دعولاو .دمحم ميعزلاو

 .«ميقم ٌباذع هيلع لحيو هيزخي باذع هينأي نم نوملعت فوسو رقتسم أبن

 «مالسإلا راصنأو ةّلملا داضعأو ةيتفلا رشعم اي :تلاقف راصنألا وحن اهفرطب تمر مث

 يبأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك امأ ؟ين يتمالظ نع ةنسلاو يقح يف ةزيمغلا هذه ام

 «لواحأ اب ةقاط مكلو «ةلاهإ اذ نالجعو متثدحأ ام ناعرس ؟ ؟هدلو يف ظفحُت ءرملا لوقي

 ليلج ٌبطخف ؟هلآو هيلع هللا لص دمحم تام نولوقتأ «لوازأو بلطأ ام ىلع ةّوقو

 )١( ةيآلا :لمنلا ةروس ١5.

 ) )6.5و ه ةيآلا :ميرم ةروس

 )( ةيآلا :بازحألا ةروسو ؛ا/4 ةيآلا :لافنألا ةروس ”.
 ) )5ةيآلا :ءاسنلا ةروس ١١.

 .185 ةيآلا :ةرقبلا ةروس (0)



 د ياكقلا

 موجنلا ترثتناو «هتبيغل ضرألا تملظأو «هقتر قتفناو «هقتف ٌرهنتساو .هئهو عسوتسا

 .هتامث دنع ةمرحلا كلكنأو ؛ميرحلا يضر «لابحلا تعشخو «لامآلا تدكأو «هتبيصمل

 ام نلعأ «ةلجاع ةقئاب الو ةلزان اهلثم ال .ىمظعلا ةبيصملاو ىربكلا ةلزانلا هللاو كلتف

 .ًافاحلإو ةوالتو ًاخارصو ًافاته مكحبصمو مكاسمن يفو مكتينفأ يف هؤانث لج هلل ثباتك

 ف ُلوَُر الإ ُدَمَحُم امَول ؛متح ءاضقو لصف ٌمكُح هلسُرو هللا ءايبنأب ٌلح ام هلبقلو
 هَْنقَع ىلع ٍبِقنيَْمَوْركباَقعأ ىَلَْرْعْلَملاَليْوَأ تاَم 'ىإإقأ لئلا ليف “نم تلح
 ."74نيركحأشلا ُهَّللا يزْجَيَسو انيس َهّللاّرْضَي نأ

 مكسبلت ؛عمجمو ىدتنمو عمسقو ينم ىأرمب متنأو يبأ ثارت مضهأأ !ةليق ينب هيأ
 حالسلا مكدنعو «ةّوقلاو ةادألاو .ةّدعلاو ددعلا ووذ متنأو رخل مكلمشتو «ةوعدلا

 نوفوصوم متنأو «نوثيغُت الف ةخرصلا مكيتأتو «نوبيجت الف ٌةوعدلا مكيفاوت ناو

 «تريتخا يتلا ةريخلاو .تبختنا يتلا ةبخنلاو ,حالصلاو ريخلاب نوفورعم «حافكلاب

 حربن الف «مَهْبلا متحفاكو ىمألا متحطانو .بعتلاو ذكلا متلّمحتو «برعلا متلتاق

 ماَيألا ُبَلَح ٌردو ؛مالسإلا ىحَر انب تراد اذإ ىتح «نورمتأتف مكرمأن ءنوحربت وأ

 جرهملا ةوعد تئدهو رفكلا نارين دمخو .كفإلا ٌةروف ٌثنكسو ,كرشلا ٌةرغث ثعضخو

 دعب متصكنو نالعإلا دعب متررسأو نايبلا دعب (مترح) مترج ىنأف نيدلا ماظن قثوتساو

 لوسرلا جارخإب اوّمهو مهماميإ دعب اوثكن ًاموق نولتاقت الأ نايإلا دعب متكرشأو مادقإلا
 دق نأ ىرأ دقو الأ !نينمؤم متنك نإ هوشخت نأ قحأ هللاف مهنوشختأ ةرم لوأ مكوؤدب مهو

 متوجنو «ةعدلاب متولخو ءضبقلاو طسبلاب قحأ وه نم متدعبأو ءضفخلا ىلإ متدلخأ

 يف نّمو متنأ اورفكت نإف ,متغّوست يذلا متعسدو ؛متيعو ام متججمف «ةعسلاب قيضلا نم

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس ١55.
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 .ديمح ينغل هللا َّنإف ًاعيمج ضرألا

 اهترعشتسا يتلا ةوادعلاو .مكترماخ يتلا ةلذخلاب ينم ٍةفرعم ىلع تلق ام تلق دقو الأ

 «ةّجحلا ةمدقتو ردصلا ةثبو انقلا روخو ضيغلا ةثفنو سفنلا ةضيف اهنكل .مكبولق

 رانشو هللا بضغب ةموسوم .راعلا ةيقاب ,فخلا ةبقن ءرهظلا ةربد اهوبقتحاف اهومكنودف

 ملعيسو .نولعفت ام هللا نيعبف «ةدئفألا ىلع علّطت يتلا ةدقوملا هللا رانب ةلوصوم .دبألا

 انِإ اولمعاف ءديدش باذع يدي نيب مكل ريذن ةنبا انأو «نوبلقني بلقنم يأ اوملظ نيذلا

 .«نورظتنم انِإ اورظتناو .نولماع

 نينمؤملاب كوبأ ناك دقل هللا لوسر تنب اي :لاقف نامثع نب هللا دبع ركب وبأ اهباجأف

 هاندجو هانوزع نإف ءًاييظع ًاباقعو ًاييلأ ًاباذع نيرفاكلا ىلع ءًاييحر ًافوؤر ًايبرك ًافوطع

 لك ىلع هدعاسو «ميمح لك ىلع هرثآ ءلاجرلا نود كمع نبا اخأو ءءاسنلا نود كابأ

 هللا لوسر ةرتع متنأف ءيقش لك الإ مكضغبي الو ,ديعس لك الإ مكبحي ال ,ميسج رمأ
 ءاسنلا ةريخاي - تنأو ءانكلاسم ةنجلا ىلإو ءانتلدأ ريخلا ىلع .نوبجتتملا ةريخلاو .نوبيطلا

 «؛كقح نع ةدودرم ريغ .كلقع روفو يف ةقباس «كلوق يف ةقداص - ءايبنألا ةريخ ةنباو

 ناو هنذإب الإ تلمع الورم لوسر قار تودع املا: ةكلق دم نع ةرزدتقم لو

 لا لضانا كريش توام لأ دييغو ةقودشلا نوعا قار هدلغل دكر ال ةلقاازلا

 امنإو «ًاراقع الو ًاراد الو ةضف الو ًابهذ ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن) لوقي هلآو هيلع

 مكحي نأ اندعب رمألا يلولف ةمعط انل ناك امو «ةوبنلاو ملعلاو ةمكحلاو بتكلا ثرون

 نودهاجيو «نوملسملا هب لتاقي ءحالصلاو عاركلا يف هتلواح ام انلعج دقو (همكحب هيف

 مو .يدحو هب درفتأ مل ,نيملسملا نم عامجإب كلذو «راجفلا ةدرملا نولداجيو ءرافكلا

 .كنع ىوزت ال ,كيدي نيبو كل يه يلامو يلاح هذهو .يدنع هيف يأرلا ناك اب دبتسأ



 د فطلا

 نم كلام عفدي ال «كينبل ةبيطلا ةرجشلاو «كيبأ ةَّمأ ةديس تنأو «كنود رخذدت الو

 نأ نيرت لهف ءيادي تكلم اميف ذفان كمكح ءكلصأو كعرف نم عضوي الو .كلضف

 ؟كابأ كلذ ين فلاخأ

 الو ًافداص هللا باتك نع هللا لوسر ناك ام !!هللا ناحبُس» :اهيلع هللا مالس تلاقف

 هيلع ًالالتعا ردغلا ىلإ نوعمجتفأ ؛هروس هقفيو هرثأ عبتي ناك لب افلاخم هماكحأل

 ًالدع ًايكح هللا باتك اذه .هتايح يف لئاوغلا نم هل يغُب اب هيبش هتافو دعب اذهو «روزلاب

 نييف "14 ةوُواَد “املس ثرَووا 076 بوُقعَي لا “نم ترو يري لوقي ًالصف ًاقطانو
 ظح نم حابأو «ثاريملاو ضيارفلا نم عرشو .طاسقألا نم هيلع عضو اميف لجو زع

 لب الك «نيرباغلا يف تاهبشلاو ينظتلا لازأو «نيلطبملا ةّلع حازأ ام ثانإلاو ناركذلا

 .«نوفصت ام ىلع ناعتسملا هللاو ليمج ربصف ءأرمأ مكسفنأ مكل تلّوس

 نطومو «ةمكحلا ندعم تنأ «هتنبا تقدصو هلوسر قدصو هللا قدص :ركب وبأ لاقف

 مال وه مقا طفلا كك لو مشن وه لبا ذل جفا قدوت هيلا ةةرودس لاو للا

 رباكم ريغ .,تذخأ ام تذخأ مهنم قافتابو ءتدّلقت ام ينودّلق كنيبو ينيب نوملسملا

 .دوهش كلذب مهو .رثآتسمو ٌدبتسم الو

 لطابلا ليقلا ىلإ ةعرسملا سانلا رشاعم» :تلاقو مالسلا اهيلع ةمطاف تتفتلاف

 لب الك !؟اهلافقأ بولق ىلع مأ نآرقلا نوربدتي الفأ ,رساخلا حيبقلا لعفلا ىلع ةيضغملا

 «متلّوأت ام سئبلو ,مكراصبأو مكعمسب ذخأف ءمكلامعأ نم متأسأ ام مكبولق ىلع نار

 اذإ اليبو هّبغو اليقث هلمحم - هللاو - ٌندجتل ,متقنتعا هنم ام رش و .مترشأ هب ام ءاسو

 )١( ةيآلا :ميرم ةروس ".

 ةيآلا :لمنلا ةروس (؟) ١7.
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 ٌةئبنهو ٌءابنأ كدعب ناك دق
 اهّلباو ضرألا َدقف كاندقف اَنِإ

 ةلزنمو ىبرُق هل ٍلهأ لكو

 مهرودص ىوجن انل ٌلاجَز تدبأ

 انب ٌفختساو لايتحو انتمهجت

 هب ءاضتسُي ًارونو ردح تقكو

 انسنؤي تايآلاب ليربج ناك دق

 انفداص توملا ناك كلبق تيلف

 ندي رار اا سلو ان

 ,نوبستحت اونوكت ملام مكبر نم مكل ادبو .ءارضلا هءارو ام نابو ءءاطغلا مكل فشُك

 :تلاقو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ربق ىلع تفطع مث .«نولطبملا كلانه رسخو

 ٌبطخلا ربكت مل اهدهاش تنك ول

 اوبكن دقو مهذهشاف كُموق لتخاو

 برتقُم نيندألا ىلع هلإلا دنع

 برتلا كتود تلاحو ٌتيضم امل

 بصتغم ضرألا لكو تدقُف ا

 بتكلا ةّرزعلا يذ نم لزنت كيلع

 بثكلا كنود تلاحو َتيضم ال

 برع الو مجع ال ةّيربلا نم

 علطتيو هيلإ اهعوجر عقوتي مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأو - مالسلا اهيلع تأفكنا مث

 :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل تلاق «رادلا اهب ترقتسا |ملف - هيلع اهعولط

 «نينظلا ةرجح تدعقو «نينجلا ةلمش َتلمتشا «مالسلا كيلع بلاط يبأ نب ايا

 يبأ ةليحن ٍنْرتبي ةفاحق يبأ نبا اذه ءلزعألا شير كناخف ؛لدجألا ةمداق تضقن

 ءاهرصن ٌةليق ينتسبح ىتح .يمالك يف ّدلأ هتيفلأو ءيماصخ يف رهجأ دقل «ينبا ةغلبو

 :ةمظاك ٌثجرخ عنام الو عفاد الف ءاهفرط ينود ةعامجلا تّضغو ءاهلصو ٌةرجاهملاو

 «بارتلا تشرتفاو ءبائذلا ٌتسرتفا ,كّدح تعضأ موي كدخ ٌتعرضأ ؛ةمغار تدعو

 :ىتلز نودو «ىتئينه لبق تمم ىنتيل «ىل رايخ الو «الطاب تينغأ الو ًالئاق تففك ام



 د فلا
 تام ؛براغ لك يف ىاليو ءقراش لك ىف ىاليَو ءًايماح كنمو ايداع هنم هللا يريذع

 ًالوحو ةّوق ّدشأ تنأ مهللا ءيبر ىلإ ياودعو .يبأ ىلإ ياوكش .دّضعلا نهوو .دمعلا

 .«ًاليكنتو ًاسأب دحأو

 نيديرت تنك نإف ءىرودقم تأطخأ الو ,ىنيد نع تينو (هف «ةوبنلا ةيقبو .ةوفصلا ةنبا اي
 و

 يبستحاف «كنع عطق ام لضفأ كل ّدعأ امو ,نومأم كليفكو ,نومضم كقزرف «ةغلّبلا

 .202(ثكسمأو هللا ىبسح» :تلاقف .«هللا

 ةبطخلا حرش

 :لاقف مالسلا اهيلع ءارهزلا ةبطخ حرش رابخألا حرش هباتك يف يبرغملا نامعنلا يضاقلا دروأ

 اهيلع اذه اهمالك ىنعم َّنأ كلذ ةلمج ءاهيلع هللا تاولص ةمطاف ةبطخ يف ام حرش

 نم اهيلع هيف بلغت ايف كلذ ناك لب .:ةصاخ يلاوعلاو كدف نم تعنُم ايف سيل مالسلا

 اهب صنو مهيف لجو زع اهلعج يتلا ةمامإلا نم اهونب هدعب نم ةمئآلاو اهلعب يلعو كلذ

 .هنم لمج ركذ باتكلا اذه يف انمدق اف «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 َةَّمألا ىلع ةجحلا ةماقإ نم اهمالك يف هتركذ دق ام اهيلع هللا تاولص كلذب تدارأو

 ؛هيف مهيلع بلغتو .هومضتها اهيف |ميف نايبلاو قحلا حاضيإو «مهيلإ ةرذعملا غالبإو

 اومّلس هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تيب لهأ :اولاق اك اولوقي الئل هب مهقح نم رثأتساو

 هيلع يلع نذإ نع الإ كلذ نم هتلاقو هل تجرخ امل اهجورخ نكي ملو «نيعئاط كلذ

 لثمب سانلا سوؤر ىلع ملكتت نأو «ماقملا اذه لثمل اهتيب نم جرخت نأ زوجي ال ذإ «مالسلا

 )١( يبسريطلل جاجتحالا ١:١77 -١55؛ راونألا راحب 715:79 - 85 7.
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 ع قنوع

 اهيلع ةمطاف ءيجمب ملع دق ركب وبأ ناك .هل اوعد امل اوتآف اوعد اذإ عمجلا :(دشحلا»

 .هترضحب اونوكي ملذإ ًايأر هيلع اوباتعي الئثل سانلا عمجف «هيلإ مالسلا

 ءىشلا طان :هنم لاقي «تقّلع :تطين .«ةءالم سانلا نودو اهنود تطين» :هلوقو

 ردصم وهو «ءىبثلا قلع طونلاو .اهتقّلع اذإ ةبرقلا تطن :هنم لاقي .هقّلع اذإ :هطوني

 .هقّلع اذإ ًاطون هطوني ءىثلا طان :لوقي ءطان

 .لوطلاو ضرعلا يف ءادرلا لثم يهو «ةطبرلا :ةءالملاو

 .ءاكبلاب مهو هيلإ تضمن اذإ ءيسفن شهجأ :هنم لاقي .«ءاكبلاب موقلا شهجأ» :هلوقو 000

 :حامرطلا لاق

 .اودعبت ال الأ تلقو يسفن شهجأ

 ءاكبلا هصغ اذإ جشني «يكابلا جيشن :هنم لاقي .«موقلا جيشن نكس ىتح» :هلوقو

 تجشن :هنم لاقيو .هقلح يف توص هَّنأل ,رامحلا جيشن كلذ نمو .بحتتي املو هقلح يف

 .اهلخاد يف توص ءاهنم مدلا جورخ عمس اذإ ةنعطلاو ,تلغ اذإ :ردقلا

 عيب ممل ةسكو | ميك م يمت مس يل - | ميك مر

 .برح تناك اذإ «ةوعدلا يف لاصتالا :ءازتعالاو ,ءىزتعا نم :«هوزعت نإف» :املوقو

 .هيلإ ىزتعا دقف ينالفلا نالف وأ نالف نب نالف انأ هراعش يف ىعّدا نم لكف

 :رايس نب رصن لاق

 اهؤازتعا يازتعاو يعرف لصأ ىلإ اهعرفو ميمت نم ٍلصأو فيكف

 .«ةلاسرلاب ًاعداص» :اطوقو 0



 فلج

 ملكت اذإ قحلاب لجرلا عدص :هنم لاقي .*ُرَمْؤَت اَمب غدصاَف# لجو زع هللا لوق نم

 .ًاراهج هب

 :ةجردملاو .هيلع مه يذلا لطابلا قرط نع يأ .«نيكرشملا ةجردم نعلئام١ :اهوقو

 .قيرطلاك أطوطخ ضرألا يف رثؤت

 (ةجردم تايسارلا يف اهاثمأ)

 .«مهجبث ًابراض» :اهوقو

 .مهباقر برض ينعت قنعلا لصأ :لهاكلاو .لهاكلا ىلعأ :جبثلا

 وهف سفنتي نأ ردقي اف .همظكب ذخأف ءيشلا هّمغ دق :هنم لاقي .سفنلا جرخم مظكلا

 .بوركم يأ :ميظكو .موظكم

 .«ماحلا ديا انو

 .بلصلا ءيشلل رسكلاو يحولا لصأتسملا عطقلا :ٌلجلاو .سوؤرلا عطقي :لوقت

 .«مانصألا ٌبكي» :اهوقو

 ٠ مالسلا امهلع نينمؤملا ريمأ نع ءارهزلا عافد - نورشعلا لصفلا *

 نع امل هبلقو اهايإ هلآو هيلع هللا لص هرسك كلذو .اههوجو ىلع اهئفكي :لوقت

 .اهريغو ةبعكلا ىلع اهيف تناك ىتلا اهعضاوم

 0 .«نيدلا ميعز قطنو» :اوقو



 قلاب
 مهلراص يأ :ةماعز معزي معز :هنم لاقي .هموق دوسي يذلا انهاه ميعزلا

 اهيلع هللا تاولص تنعو .هب لفك نم داس هّنأك ءميعز ليفكلل ليق كلذلو «ًاميعز

 هاحوأ امبو ةلاسرلاب قطن هَّنِإ :لوقت .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر :نيدلا ميعزب

 .نآرقلا نم هيلإ لجوزع هللا

 .«نيطايشلا قشاقش تسرخ)» :اهلوقو

 ل اذإ :ءاسرخ ةبيتك :هنم لاقي .ءيشلا نم توصلا باهذو مالكلا باهذ :سرخلا

 «هقلح نم جرخت ىتح دتتو جاه اذإ خفتنت ةتنت هيف رخآ يف ةمحل يه (َّنِإو .كلذك دجوت مل رحن

 «جيبت ال ذإ كلذك دتمت امل ةقشقش ال اََّنأل ءطغت الو ردهم ةقانلاو .تشفنا نكس اذإف

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اهعاطقناو رافكلا ةلوصل ًالثم كلذ تبرضف

 يأ :نطشتو «لجرلا نطيشت :هنم لاقي .لاعيف ردق ىلع «ناطيشلا عمج نيطايشلاو

 .هلعف لعفو ءاتاطيش راص
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 .«صالخإلا ةملكب متهف» :اوقو

 .ميقم مهو هب اوهاف امو ءرعش هب هوفي وهو .هب ظفل اذإ :مالكلاب لجرلا هاف هنم لاقي

 .مالكلا ىلع رداق :هوفم لجرو

 هللا كوس اذه ناويقلا الإ هلال نأ ةةاهش :نضالسالا ةملكو

 .«مادقألا ئطوم»و ««نالجعلا ةسبق»و .«عماطلا ةزهبن»و .«براشلا ةقذم» :الوقو 0



 دفط

 .ًاقذم هتطلخ اذإ :هتقذم لوقت .نبللاب ءاملا طلخ :بارشلا يف قاذملا

 كتنكمأ دقف اهزهتنا :لاقي .ةمينغلاك هلوانت نكميو لوانتي يذلا ءيشلا مسا :ةزهنلاو

 .توفلا لبق

 تقلا يل قاتلا هلع نيرم نع راس لعروس اللا اك راقلا ةلطيتا ومبقلا)

 ذخآلل لاقي .204وُلطصَتْر َلََل سبق باَهِشْر كيا ر بح اهئِمْر كيس ارا

 تسبق :لاقي كلذ نمو .هب قلعي معط يف رانلا بحل نم ذخأ اذإ سبتقاو سبق كلذ نم

 .كلذ هتيطعأ اذإ ًالع هتسبقأو .ًاران لجرلا تسبتقاو «هتسبتقاف ملعلا

 اوناك امل ًالثم اهيلع هللا تاولص كلذ تبرض .هأطت يذلا عضوملا :(مادقألا ئطومو)

 اوناك سانلا َّنأو «هلآو هيلع هللا لص هلوسرب لجو زع هللا مهزعأ ىتح ةلذلا نم هيف

 مهنوزهتنيو مهيف نوعمطيو هباتك يف كلذب لجو زع هللا ربخأ |كءمهلوح نم مهنوفطختي

 .راغصلاو لذلاب مهنوأطيو

 .«قرطلا نوبرشت» :اهوقو

 يهو لبإلا هتقرط دق ءام اذه :لوقت .ٌرفصا دق باودلا هيف تلاب يذلا ءاملا :قرطلاو

 ؛قرط ءاموهو ءاقرط هقرظت

 :رعاشلا لاق

 هقراوط ّنهو قرطي ال ءامل نع ١ اوعزو ةلالغلا وجري يذلا لاقو

 هقنايأًالاجسهيرذترفصأب ١ هنبشو ًاقرط راص ىتح نلز اف

 .(دقلا نوتاتقت» :اهلوقو

 .ال ةيآلا :لمنلا ةروس )١(
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 3 قطا

 محللا نم دقي يذلا ديدقلا قتشا هنمو «ءينلا دلجلا نم دقي ام :دقلاو لد

 .«(نيعشاخ ةلذأ» :اهوقو

 .عوضخلا :عوشخلاو .ناوملا :لذلا

 .«ىتلاو ايتللا دعب» :اطوقو

 ةغللا هذه ىلع الإ ةفرعملا يف اهب لوقت : الو يتلا ةفرعم :يتلاو «يتلا ريغصت :ايتللاو

 مََّئأكو .يتاوللا عمجلا عمجو «يتاللا اهعمجو .ىرخألل ةيوقت نيماللا ىدحإ اولعجو

 .ىربكو ىرغص ةيهاد وأ ةّدش نع يتلاو ايتللا محلوق يف اهب اونك

 .«برعلا بياوذ فيفل دعب» :اهوقو

 روز ةداهش نم هديري امل 000

 موقلا ةباؤذو .ةباؤذ عمج بياوذلاو .اذه لثم نم هيلإ مهعمجي نأ ديري ام كلذ ريغو

 مهفرش تيب لهأ نم ناك اذإ نالف ينب ةباؤذ نم نالف :هنم لاقي ءمهفرشو مهزع عضوم

 و

 .|مهنم ىلوآلا

 نيكرشملل ةرغاف ترغف وأ ةلالضلل نرق مجن وأ برحلل ًاران اوُشحأ |مّلك» :املوقو

 .«اهتاوه ىف [ ًايلع ]هاخأ فذق اهاف

 ىف ان كاتيف وهو ءاهنحا انأو يطا انلا ةشعس لوقت اودقوأ :اوشحأ



 فلل

 ٌحَرصتسُم ال ثيح ئميحجلا ب | ُخَبْل اشحت نأ الول هللاات

 نيذلا نيخابطلاب مههبش ءاهيف نم باذعلاب نيلكوملا رانلا ةكئالم :خبطلاب ينعي

 .هوخبطيل محللا ىلع رانلا نودقوي

 جرخي يذلا جراخلل لاقي .ماق مجنو لاضلل عفترا :لوقت ؛«ةلالضلل نرق مجنو»

 .ةوقلاو ةعاجشلا يف هدن لجرلا كرقو .هيلع موقي نم ىلع همايقل مجان ناطلسلا ىلع

 .اولتتقاو اوهجاوتو نارقألا تزرابت :هنم لاقيو

 :ةرغافلاو .هحتف يأ :هاف لجرلا رغف :لاقي .مفلا حتف :رغفلاو .اهاف ةرغاف ترغفو

 اهيف لتقي نم تلثمو «تدتشا ذإ برحلل ًالثم كلذ تبرض .اهمف تحتف دق ىتلا

 .اهيف لتقي نم مهيتأتل هتحتف يأ :اهاف ترغف اََّنأك مهايإ اهعالتباب

 هيلع ًايلع هلآو هيلع هللا لص ىبنلا ضابمإ :ىنعت .«اهتاوه ىف [ ًايلع ] هاخأ فذق»

 .ناعجشلا نيكرشملا نم نارقألا ةزرابمل مالسلا

 :لاقيو .قلحلا يلي ايف مفلا ىصقأ يف ةفرشم ةمحل :تاهللاو .تاحل عمج «تاوهللاو

 .تاوهللاو ءاهللا :عمجلاو .ةامل قلح يذ لكلو ريعبلا ةقشقش ان

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هثعب اذإ ًامزهنم بلقني ال :لوقت ««ىفكني الف :اطوقو

 .اوأفكناو اومزها اذإ موقلا ًافكنا هنم لاقي .برحل

 .«هصخخأب اهكامس أطي ىتح» :اوقو

 :لاقيو "74 اًهوَسف اهكحْنَس َعْفَرأ# لجو زع هللا لاق .عفترملا :كمسلاو كاسلاف

 ءًاكاس لجرلا يّمس كلذ نمو .ناعفترم نامجن :ناكامسلاو .عفترم يأ :كماس ٌمانس

 )١( ةيآلا :تاعزانلا ةروس /7.
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 8ع قل

 ءاهيف نم ىلعأ أطي ىتح برحلا يف عجري الو ينثني ال :لوقت .ةعفرلاو ولعلا هب نوديري
 وهو ضرألا نع مدقلا فسأ نم عفترا ام :صمخألاو .هصخأب هزرابيو هلتاقي نمف

 .مدقلا صيمح وهو :لاقيو .هطسو

 :رعاشلا لاق

 لعتنم كوشلاب اهصخأ َنأكو

 .(هذحب اهبهل رح دمخيو» :اهوقو

 فيسلا دحك اودمحخأ مهمزه وأ اهيف هل نيبحانملا لتق وه اذإف ءاهتهبش برحلا ينعت

 .هبضغو هدحو بضغ اذإ لجرلا دتحاو .نانسلا دحو

 .«ةيهافر يف متنأو» :اهوقو

 .ضفخو ريخ يف وه يأ «شيعلا هيفر وهف «ةيهافر نالف شيع ههفر :هنم لاقي
 .«قافنلا ةكسح ترهظ» :احلوقو

 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

 :ةذاف لهو دصلا فمك هلإ لوقو :ةوادعلا قع ودور دوملا كابو هذ

 .«نيدلا بابلج كتهتساو» :اطوقو

 وأ .هعضوم نم هعطقتف ًارتس وأ ًابوث بذجت نأ كتحلاو ؛كتحلا نم لعفتسا .ءكتهتسا

 ءرتسلا كوتهم لجرو «هرتس هللا كته :لاقي كلذلف «هءارو ام كلذل ودبيف ةفئاط قشت

 كته ءيش لكل كلذ لاقيو .هتروع نع هرتس كتبي نأ يللابي ال كتهتسم لجرو .كتهتم

 .كتهتساو كتهأو

 اذإف ءاهردصو اهسأر ةأرملا هب يطغت ءادرلا نودو رامخلا نم عسوأ بوث :بابلجلاو 0



 د فطلا

 تامرح مهكتمل ًالثم كلذ اهيلع هللا تاولص ةمطاف تبرضف .تببلجت ليق كلذ تلعف

 .اهب مهفافختساو نيدلا

 .«نيواغلا مظاك قطنو» :اوقو

 هتكسأ دق نأ ءدغلا نم ناك نم قطن :لوقت .تكاسلا :مظاكلاو .توكسلا :مظكلاف

 كلوق نم ردصم يغلاو .يغلا نم ٍواغ عمج نوواغلاو .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .ىدهلا دض لالضلا :ّيغلاو .ًايغ ىوغي وهف ءيواغلا يوغ

 .«نيلفآلا لماخ غبن» :اهوقو

 دعب رعشلا لاق ًادايز َّنِإ :ليقو .كلذ لبق هلاق نكي ملو رعشلا لاق اذإ نالف غبن :لاقي

 (نوؤش انم مهل تغبن دقو) :هلوقل كلذب يمس لب :ليقو «كلذل ةغبانلا يّمسف «ربك نأ

 .نيلفآلا نم ًالماخ ناك نم مويلا رهظ :انه اه غبن ىنعمف

 .«نيلطبملا قينف ردهو» :اطوقو

 ةتيزريض بألا هرج حفلا :قيقفلاو وديع افيأ ةنايطاو اردهو اريده وددت نيعبلا

 .اهنم هل سيل ام لوانتو اهيلع سأرف ةّمألا نم نيلطبملا نم لحفتسا نمل ًالثم

 .«مكتاصرع يف رطخي١» :اوقو

 ىشم اذإ ةنيزب رطخي لبإلا نم لحفلاو .ًالثم هتبرض يذلا لبإلا نم لحفلا :ينعت
 عمج :تاصرعلاو .ًاربك هيديب رطخي ىشم اذإ ناسنإلا كلذكو «ةقانلا كلذكو .ًالاتخم

 .اهطسوةزاذلا ةضرغو :ةهرغ

 .«مكب ًاخراص هزرغم نم هسأر ناطيشلا علطأو» :اهوقو

 ٠ مالسلا امهلع نينمؤملا ريمأ نع ءارهزلا عافد - نورشعلا لصفلا *
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 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

 هك

 .عالضألا زراغمو «شيرلا زراغم لثم هلصأ :ءيشلا زرغم

 .«نيلواطتم همزعلو» :اهلوقو

 :رعاشلا لاق .هيلإ فرشتسملا ءيشلا :لواطتملا

 سراوفلا ورمع تنأأ هل تلقف هتيارفدعف فجباف تلواطظت

 .(ًاباضغ مكافلأف مكشمحأو :اهوقو

 دق :هبضغ دتشا اذإ لجرلا هنم لاقي .كلذك مكدجوف مكبضغأ :لوقت

 .«مكبرش ريغ متدروو .مكلبإ ريغ متمسوف» :اهوقو

 .اهنم مهقح ريغ مهذخأو اهلهأ نم ةمامإلا مهباصتغال هتبرض لثم

 .«بيرق دهعلاو اذه» :اطوقو

 .هتافو برقب مهنم ناك كلذ َّنِإو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرب ينعت

 .«بيحر ملكلاو» :اطوقو

 مالسلا هيلع يلع ةمامإ يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هب ملكت ام ينعت .عساو يأ

 .اهدكأو اهبجوأ اف

 .«لمدني امل حرجلاو» :اهوقو

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر توم :ينعت .هؤرب :حرجلا لامدناو .ًأربي لوقت

 .(نوكفؤت ىنأ» :اموقو



 «كفإلاو .بذكلاب قحلا نع سانلا كفأي يذلا كافألاو .قحلا نع نوّدصت نيأ :لوقت

 .لطابلاو بذكلاب هنع فرص اذإ ءاذك رمأ نع لجرلا كفأ :لوقت

 .«هيثرإ ٌرتبأ» :اطوقو

 ةتبلتسا يذلا هارد علهللا ليسا كوسرت منازل ورنا ىلعت وق تدل الرا

 ءالاو .بلس بلغ نم هانعم ْزِب رع نَم :لوقت برعلاو .بالتسالا انهاه زبلاو .هتعنمو

 * ُدْيِلاَم يَّنَع ىتْعَأ اما لجو زع هللا لوق نم ةحارتسالا ءاه ىمست يهو ةدئاز هيثرأ نم

 .ةيشيرق ةغل يهو "”4ذَيِه ام كلاَرْدَأ امو :ىلاعت هلوقو ”4ةْيْناطْلُس يِنَع كّلَه

 .«ًايرف ًائيش تئج دقل» :اهوقو

 .فذقلا :يرفلاو .بذكلا :ًاضيأ يرفلاو .ميظعلا رمألا :انهاه يرفلاو

 .«ةلوحرم ةموطخم اهكنودف» :اهوقو

 يتلا اهتمالظل ًالثم اهتبرض ءاهماطخو اهلحر اهيلع ةقانب اهتلثم اهتمالظ ينعت

 .اهنم اهبكترا

 .(دمحم ميعزلاو» :اهوقو

 لفكتو .ةنجلاب هعاطأ نمل لّمكت دق هلآو هيلع هللا لص ًادمح َّنأل .ليفكلا :ميعزلاف

 .هملظو هيلع ىغب نمم فاصتنالاو رصنلاب هيلع يغب نمل

 .«يتمالظ نع ةنسلا هذه ام» :اطوقو

 .هنسو هبلغ دقو «ساعنلا ةنس هتذخأ اذإ ءلجرلا نسو دق :هنم لاقي .نسولا :ةنسلا

 )١( ةيآلا :ةقاحلا ةروس 79.

 ٠١. ةيآلا :ةعراقلا ةروس (؟)

 ٠ مالسلا امهلع نينمؤملا ريمأ نع ءارهزلا عافد - نورشعلا لصفلا ٠
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 عي ممل ةساكو | ميك م يمت | مسسإ يل - | مسجد مر

 فقنكا

 ةنسلاف .2746وَت الو ةئيس ُهْذُحْلَت ال ُموُيَقلا ءرَحْلا َوُه الإ َهَلِإ ال ُهَللا# :لجو زع هللا لاق

 .مون لاغشتسا ريغ نم ساعنلا

 :رعاشلا لاق

 مئانب سيلو ةنيهنيعيف تقّئرف ساعنلا هدصقأ نانسو

 نوكي اى اهب نواهتلاو .اهنع لفاغتلا ينعت «يتمالظ نع ةنسلا هذه ام١ الوق ىنعمو

 .هيلع اهوناعأ الو كلذ يف اهورصني مل اذإ هنع ًالفاغ ءيشلا نع سعانلا

 ناعرسل برعلا الوقت تاملك يه .«متثدحأ ام نالجعو «متيسن ام ناعرس» :اههوقو

 .تئج ام نالجعلو تجرخ ام ناكشولو هتعنص ام عرسأ ينعت .اذكو اذك تعنص ام

 :رعاشلا لاق

 ببصت ءامدلاو اذه ناعرسل مكلاجر لتق دعب مكيف بطخيأ

 .(هيهو عسوتسا ليلج بطخف» :اهلوق

 بطخو .ليلج بطخ اذه :لاقيو .كرمأ ام يأ :كبطخ ام لاقي رمألا :بطخلاف

 .24"2َوُلَسْرُمْلا ايد كحِبطَح اَمَقأل :ىلاعت هللا لاق .بوطخ عمجلاو .ريسي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باصم :ينعت «هلجأ نم يهو ام عستا يأ :هيهو عسوتساو

 .كلذل هيهو عستاو رمألا نم هلجأ نم يهو امو .هلآو

 .هقتار نادقفل «هقتف رهنتساو» :اهوقو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نادقف ينعت .هحلصأو همحل اذإ قتفلا قتر :هنم لاقي

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس 706.

 ةيآلا :تايراذلا ةروسو ؛0ال ةيآلا :رجحلا ةروس (؟) 71١.



 و

 .رومألا نم قتفنا ام قتري ناك يذلا

 .«هقلخ ىف هللا ةريخ تباتكاو» :اهلوقو

 .دملاب ةباكو .فلألا فقوي «ةبأك بتكلاو ءلجرلا بئتك :لوقت .ةصاخ هجولا

 .«لامآلا تدكأو» :اهلوقو

 ناك ام عطق يأ "74 ىَدكأَو آليلق ىطغأو# :لجو زع هللا لاق .تعطقنا :لوقت

 .ىنعملاب هبشأ لوألاو ءىدكأ ليق ًاليلق ًارزن ًءاطع ىطعأ اذإ يطعم َّنِإ :ليق دقو .هيطعي

 :ءاسنخلا تلاق .كسمأ مث يطعي ناك هنأ يأ :هتيدك سانلا غلب دق نالف :لاقيو

 اهادك اوغلب ام نايتفلا ىتف

 .«ةليق ينب ًاهيإ» :اهوقو

 جرزخلاو سوألا مهو ء«راصنألا :ينعت «ةليق ينب اي :لوقت ءبوسنملا ءاعدلا نم وهف

 دبع نب ردام نب سيقلا ءرما نب ةبلعث نب ةثراح نب رماع نب ورمع نب ةبلعث نب ةثراح انبا

 مهو «ةليق انبا امهو ءأبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب ةتبن نب فوع نب درمألا نب هللا
 2 ِء
 .مهّمَأ ىلإ اوبسن ءراصنألا

 .«يبأ ثارت مضنهأ» :اهوقو

 3 5 ع

 نم تمضه ذهو .هتصقتن ةتنا يأ :ىقح تمضمه :هنم لاقيو .يبأ ثاريم صقنا :لوقت

 هل مضه دق :لاقي .هريغ يطعيو هقح نم كرتي يذلا :ماضح لاو .اهتكرت يأ :ةفئاط يقح

 )١( ةيآلا :مجنلا ةروس 4 ”.
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 قف
 :ديبل لاقءهقح نم

 اهماضهاهقوقحلٌرمذغمو  اهقح ةريشعلا يطعي ٌمّسقمو
 .ثيراوت :لاقيف .ثاريملا عمجي اك عمجي الو .ثاريملا هكرت وهو واو هؤات ثارتلاو

 .(هنيدل بختنا يتلا هللا ةبخن متنأو» :اهوقو

 راتخملا :بيخنلا ردصم وهو «ةباخنو ةبخن صلختساو «ريتخا امل ةريخلا :ةبخنلا

 :نطلختتاو ار اع :بكت#و رع لع اراتخلا يظفملا يضلعمتلا

 .«ممألا متحفاكو برعلا متذبانف» :اطوقو

 مهانذبان يأ :ءاوس ىلع برحلا هيلإ تذبن :لوقت .برحلل نيقيرفلا ذابتنا :ةذبانملا

 يفخيل هحرطت يأ :هّمأ هذبنت يذلا انزلا دلو :ذوبنملاو «ءيشلا كحرط ذبنلاو .برحلا

 .ضعبو مهضعب نيب قافتالاو حلصلا نم نيقيرفلا نيب ام حرط ةذبانملا َّنأكف .اهرمأ

 :رعاشلا لاق .هوجولا ءاقلت ةبراضملا :- برحلا يف - ةحفاكملاو

 مفللو نيرخنمللةحفاكم ىحضلاب رجاوملا تاحول حفاكت

 .«لطابلا نارين تبخو» :اهوقو

 عي ممل ةساكو | ميك م يمت مس يل - | منجد مر

 تبخو كلذك برحلا تبخو .تنكس اذإ :رانلا تبخو .رانلا بمل نوكس :وبخلا

 «تففط اذإ وصخ وب نانلا

 .«نيدلا ماظن قسوتساو») :اهوقو

 .ضعب ىلإ هضعب ءيشلا كّمض :قسولاو .ضعب ىلإ هضعب مضناو عمتجا :لوقت



5 0 
 هللا نيد ةماقإ ىلع مهتفلأو نينمؤملا عاتجال هتبرض لثم اذهو .كلذك ماظنلا قسوتساو

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةايح يف لجو زع

 .«مادقإلا دعب متصكتنف» :اوقو

 .هيبقع ىلع صكن :هنع عجر مث ًارمأ دارأ نمل لاقي .ءيشلا نع ماجحإلا :صوكتلا

 .«مهناميأ اوثكن» :اطوقو

 لاق .ضقنلا كلذكو .ماربإو دقع دعب نم هلح :دقعلاو دهعلا ثكنو «نيميلا ثكن

 او الو :ًاضيأ لاقو "04ه ىلع ثكلصل مَ نكست: مقل :لجو زع هللا
 دلل زو اهلزع اهيل نول كج رو كت لوول ناو والا اريك دك نراننال

 ارا ذاع تنيرخ تلنذ نإ وقنا" اي كس نو همخلانن ولوق ناك

 كلذو دسفيو لحنيف «هتلزغ اذإ هتلتف ام فالخ ىلع هلتفت مث لزغلا لزغت تناك ءاقمح

 .مسأ ةثيكنلاو .ثكتلا

 مكرودص رماخ يذلا نالذخلاب ينم ملع ىلع تلقام تلق دقلا :اهلوقو

 ْ .(مكبولق زفتساو

 رمخي |ملكو .هفوج طلاخ اذإ :ءادلا هرماخ :هنم لاقي .اهطلاخ :[مكرودص رماخ]

 زفتساو .هيف كلذ لبق نكي مل حير وأ معط نم هب رمتخي هطلاخ اذإ .رمتخا :لاقي ءاملاب

 يف يقلأ ىتح لجرلا زفتسا :لاقيو .رعذلاو عازفإلا :زازفإلاو .زازفإلا نم :لعفتسا
 .كلذ لعف تح عزفأو قوخ نحمب هزاد نم جرخأ ىحرفتساو لها

 )١( ةيآلا :حتفلا ةروس ٠١.

 ةيآلا :لحنلا ةروس (؟) 4١.

 )'( ةيآلا :لحنلا ةروس 45.
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> 

 .«ظيغلا ةثعبو ردصلا ةثبل» :امهوقو

 ثبك .ءايشألا قيرفت :ثبلا لصأو .هب ثيدحلاو ,بلقلا يف ام جورخ :ردصلا ةثبف

 هثبأ :لوقتو ضرألا يف مهثبو قلخلا هللا قلخو .ديصلل بالكلا ثبو ةراغلا يف ليخلا

 .ردصلا يف ام تثثب يننكلو :مالسلا اهيلع لوقت .ثبم ثيدحلاو .هثبم انأف ءاثاثبإ ثيدحلا

 ةعالا لاق .ةوكشي ىأ هني يصب ال هيضانم نآل لبق ةزخلا ةذش ضيا كبلاو

 ًاضيأ اهوق نوكي دقو «هّللا ىَلِإ ينُْحَو يئَبوكحفأ اَمّنِإإل :بوقعي نع ةياكح لجو
 مه |مع مهفرصي ال كلذ َّنأ ملعت تناك نإو هتركذ اهب مغلا نم اهبلق يف ام ثبت اَهَّنِإ اذه يف

 .هريغو لوقلا نم هنع ثعبيو .هلسري يأ :هثعبي ام «ظيغلا ةثعبو .هيلع

 .«اهوبقتحاف ءاهومكنودف» :اطوقو

 دش :باقتحالا لصأو .اهمثإ اوبقتحا :لوقت «مهيلإ تملظت يتلا اهتمالظ ينعت

 عي ممل هسا | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

 لغاو الو هلا نم اقثإ -( بقحتسم ريغ برشاف مويلاف

 .(رهظلا ةريد» :اهوقو

 .ليقثلا لمحلا ةبادلا رهظ ربدي امك اهلقثب ينعت
 .(دبألا رانشب ةموسوم) :اهوقو

 يف رانشلا نوأرقي ام لقو .رانشو راع .هلعفي لعف نم لجرلا مزلي راعلاو بيعلا

 ل



 (رانشلا عمس مهيعر الولو) :رعاشلا لاق

 ."'مالاسلا اهيلع ةمطاف اهتبطخ يتلا ةبطخلا هذه رخآ حرش اذهف

 لجر اهاري الف بجتحت نأ مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس ىلع مالسإلا ضرف دقل

 نتم يف ةّوقب ةرضاح تناك - كلذ عم - اهنكل «ةكرابملا اهتايح مظعم ًالجر ىرت الو
 ىلإ وأ «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيبأ بناج ىلإ ءاوس «ةمهملا ةيمالسإلا ثادحألا

 اهيدلو بناج ىلإ اهتيب يف وأ ههتّمأ يف هتفيلخو هلل لوسر يصو مالسلا هيلع اهلعي بناج

 تثدحت وأ ةبطخ تقلأ نأ ردن هلك كلذ يف اهنكل «مالسلا امهيلع ةنجلا لهأ بابش يديس

 تربجأ نيتللا نيتبطخلا ادع «ةيبدألا اهتراهمو اهتيلباق |مهلالخ نم نيبتست ليوط ثيدحب
 ةفالخ يف تيبلا لهأو نينمؤملا ريمأ قح نع ًاعافد «كدف يف اهقح بصغ دعب امهئاقلإ ىلع

 خيراتلا اهلقن يتلا تاجاجتحالا نم ةعومجم امهيلإ فاضي ؛هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لهأ َّنأ وه كلذ يف ببسلا لعلو ؛ةمكاحلا ةطلسلا مالسلا اهيلع ءارهزلا اهب تهجاو

 اودشريل وأ ةيآ اورّسفي وأ (ىح اونّيبيل - نوثدحتي نيح - نوثدحتي مالسلا مهيلع تيبلا

 نوثدحتي اونوكي ملو ؛ثيدحلا مهنم يضتقت يتلا تارورضلا نم كلذ هباش ام وأ ًالئاس

 .مهريغ عم يركف وأ يبدأ لاجم يف اورابتيل وأ ةيبدأ ةراهم اورهظُيل

 هللا لوسر اهيبأب سانلا هبشأ اهتغالبو اهقطنم يف مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك دقلو

 ًامالك الو ًاثيدح هبشأ دحأ ناك ام :اهوق يف ةشئاع كلذب اهل تدهشو «هلآو هيلع هللا لص

 وفك تناك اينأ كلذ لإ انفي ؛©"ةيظاف نه ةلآو. هيلع هللا لمصلا لوتموي ةيشفآللاو

 ٍلبرألا ىسيع نب يلع ققحملا ةمالعلا لقن دقو .ةغالبلا ريمأ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل

 )١( يبرغملا ناععنلا يضاقلل رابخألا حرش ": 00.

 ) )0:يدنرزلل نيطمسلا ررد مظن ص١79.

 ٠ مالسلا امهلع نينمؤملا ريمأ نع ءارهزلا عافد - نورشعلا لصفلا ٠



 فضا

 لاكو ناصتالاو نيرجاهملا نم لف يف اهبلعللا مالي اهعطع ق ةمعلا بدك بحاص
 جرأ نم ةقبع اهيفو ةوبنلا رون نم ةحسم اهيلع اهعيادبو بطخلا نساحم نم اََّنإ)ب اهنع

 .(فلاخملاو فلاؤملا اهدروأ دقو ةلاسرلا

 اهتبطخ اهئاقلإو مالسلا اهيلع ءارهزلا جورخ 4 تاظحالم

 دجسملا ىلإ تهسوت هلآو هيلع هللا لص ءايبنألا متاخ ةنبا َّنأ خيراتلا لقن دقل :لوقأ

 لوتبلا ءارهزلا تجرخ اذامل رظنن نأ انيلعو .ركب بأ ىلع جاجتحالا يف ةبطخ تقلأو

 ؟تجرخ فيكو ؟اهتيب نم مالسلا اهيلع

 يبأ نب يلع نبا دمحأ روصنم وبأ خيشلا ىور دقف مالسلا اهيلع ءارهزلا جورخ ةيفيك امأ

 :هَّنَأ مالسلا مهيلع هئابآ نع نسحلا نب هللا دبع نع ءجاجتحالا باتك يف يمربطلا بلاط

 ىلع اهرامخ تثال .كلذ اهغلبو ًاكدف مالسلا اهيلع ةمطاف عنم ىلع ركب وبأ عمجأ املا

 مرخت ام ءاهويذ أطت ءاهموق ءاسنو اهتدفح نم ةمل يف تلبقأو ءاهبابلجب تلمتشاو ءاهسأر

 نم دشح يف وهو ءركب يبأ ىلع تلخد ىتح .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةيشم اهتيشم

 .همالك رخآ ىلإ -«ةءالم اهنود تطينف مهريغو راصنألاو نيرجاهملا

 :ةيلاتلا رومألا ظحلنو

 عي ممل ةساو | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

 كلذب يّمس «ةعنقملا وه راخلاو ؛اهرامخ اهيلع تثال مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنِإ ١-

 (اهرامخ تثال)و .اهسأر تّطغو اهرامخ تسبل :ةأرملا ترمتخاو .ىّطغي يأ هب رّمخي ِهّنأل

 توتلاو:ءادرلا وب ةفحللا وه بابلكلاو ءايابلجب كلمشعا مالننلا هيلع اهتإ: تك 0



 فهلا

 مالسلا اهيلع اَّنأ دارملاو .ندبلاب ًاطيحمو ًالماش هلعج ءىشلاب لامتشالاو .ةأرملل عساولا

 نع ةيانك اذهو ءاهندب عيمج يطغت ةفحلم تسبل مث «ةعنقملاب ًالوأ اهردصو اهسأر تطغ
 نع ًاظفحت جراخلا ىلإ رادلا نم جورخلا ندرأ اذإ تارفخلا ءاسنلا ةداع يهو ءرَّتستلا ةياغ

 27 بناجألا لاجرلا

 نم ةعامج يف دجسملا ىلإ تلبقأ اَّنأ يأ .اهتدفح نم ةمل يف تلبقأ مالسلا اهيلع اهَِّإ -"

 .رثستلا يف غلبأ كلذو ءّنسلا يف اهلاثمأو اهءارتأ نم ةعامج يف وأ ءاهمدخو اهناوعأ
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 تناك يتلا اهباوثأ نأ يأ ءاملويذ أطت اهتيشم يف تناك مالسلا اهيلع اَّنِإ -5

 كلذو ءاهباوثأ لايذأ تأطو تراس اذإ تناك يذلا دحلا ىلإ ةليوط تناك اهيدترت

 .رتستلاو ماشتحالا ةياغ

 ةيشم (نع لدعت الو صقنت ام يأ) مرخت ام اهتيشم يف تناك مالسلا اهيلع اََّنِإ -

 .ةّيسدقلاب نيملسملا ناهذأ يف ةطبترم ةيشم ىهو «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ءاقلإل اهراد نم بيرقلا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيبأ دجسم تراتخا اَّنِإ -5

 نكي ملو هدجسملا ىلإ عرشم مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب باب نأ حضاولا نمو ءاهتبطخ
 نحصل هر كوضلا تاوطخ نع رسال ع لال يح ايس قولا

 تدرو) نم ًالدب ريبعتلا اذه مادختساو ؛ركب يبأ ىلع تلخد مالسلا اهيلع اَّنِإ -

 .رخآلا فرطلا ىلع - مالسلا اهيلع ءارهزلا وهو- لخادلا ءالعتسا ىلإ ريشي (ىلع

 اهنيب طاني نأ اّلِإ ةرهاطلا ءارهزلا تبأ دقف ءرّبستلاو باجتحالا اذه لك عمو -8

 .ةءالملا فلخ نم ثّدحتتل «قءالم موقلا نيبو

 )١( ص يراصنألا يزيربتلل ءاضيبلا ةعمللا :رظنأ 779.

 ٠ مالسلا امهلع نينمؤملا ريمأ نع ءارهزلا عافد - نورشعلا لصفلا ٠



 شا

 «نيرشعلاو ثلاثلا لصفلا يف هل انضرعت دقف مالسلا اهيلع ءارهزلا جورخ ببس امأو

 نع عافدلل ةفّظوم تناك مالسلا اهيلع اهتبطخ َّنأ ىلإ ةلاجعلا هذه يف ريشن نأ انبسحو

 ىلع هيبنتلاو .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هتفالخو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيالو

 نم هاوسب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اولدبتسا نيح مهظح اوأطخأ نيملسملا َّنأ ةقيقح

 ىلع ةلالدلل اّلِإ كدف عوضوم ىلإ ضّرعتت مل مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ (ى .هب نراقي ال

 َّنأب ريكذتللو «ميركلا نآرقلا ميلاعتلو هللا لوسر ةّنسل ةحيرصلا ةمكاحلا ةطلسلا ةفلاخ

 اهل رَّدُق نإ ةطلسلا هذه لثم َّنأو ؛يمالسإلا عمتجملا مكحب ةريدج ريغ ةطلسلا هذه لثم

 .تاليولا اهنم اورظتني نأ مهيلعف «نيملسملا ةدايق يف رارمتسالا

 ريدغلا ةعيبي ريكذتلا

 ةلغسا لضشا لوسرا اضاع اكلم فدعا ىلا طال م :(كدقإل نأ افزكذ

 اهيلع ءارهزلا تفّظو دقو .ىلاعت هللا نم رمأب مالسلا اهيلع ءارهزلل اهاطعأ هّنأو ءهلآو

 نينمؤملا ريمأ ةّيناقح تابثإو «مئاقلا مكحلا ةّيعرش نالطب نييبت يف كدف ةّيضق مالسلا

 امل مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ ظحالنو .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةفالخب مالسلا هيلع

 راذتعا كلذ ىلع دهشي ءال يساسألا عوضوملا كدفب اهتبلاطم لعجت مل انف ًاكدف تعنُم

 نينمؤملا ريمأ نع مهتعيبب اولدع املو ركب ابأ اوعياب امل اهمالك اوعمس ول مََّئأِب اطل راصنألا

 موي بيرق نع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اوعياب دق مََّنَأِب مهيلع تّجتحاف «مالسلا هيلع

 .رذتعمل ًارذع كرتي ملو مهيلع ةّجحلا ماقأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأو «ريدغلا

 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

 تلاق اذكه ؛ًارذع دحأل عدي مل من ريدغ موي َّنِإ :(هللا همحر) قودصلا خيشلا لاق

 تنب اي :اولاقف ءراصنألا تبطاخو ًاكدف تعنُم امل مالسلا اهيلع ةمطاف ناوسنلا ةديس 0



 ديفشلا

 لهو :تلاقف ءًادحأ َيعب انلدع ام ركب يبأل انتعيب لبق ِكنم مالكلا اذه انعمس ول دمحم

 .ةارتغدحال مخ ريدغ موينأ كرت

 اهيلع ءارهزلا لأس ديبل نب دومحم َّنأ (ثيدح يف) راونألا راحب يف يسلجملا جرخأو

 موي متيسنأ ًابجع او» :تلاق ؟ةمامإلاب يلع ىلع هتافو لبق هللا لوسر ّصن له :مالسلا

 دقل ىلاعت هللا دهشأ» :تلاق «كيلإ ريشأ اب ينيربخأ نكلو كلذ ناك دق :لاق ؟(مخ ريدغ

 ٌةعستو ياطبسو يدعب ةفيلخلاو مامإلا وهو ءمكيف هفّلَكَأ نم ديخ يلع :لوقي هتعمس

 .نئيدهم نيداه مهومتدجو مهومتعبّتا نئل «راربأ ةمئأ مالسلا هيلع نيسحلا بلص نم
 ."”«ةمايقلا موي ىلإ مكيف فالتخالا نوكيل مهومتفلاخ نئلو

 ريدغ ثيدح نع مطاوفلا هيورت يذلا لسلسملا ثيدحلا يرزجلا نبا نع انلقن دقو

 .رركن الف ءمخ

 نينمؤملا ريمأ نع اولخي مل نإ موقلا ددهت ءارهزلا

 ريمأ نع عافدلل تكرحت كلذلو .فقوملا ةروطخ مالسلا اهيلع ءارهزلا تصخش

 عفادت تناك مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ ًائيقي ملعنو ءاهدوجو ّلكب مالسلا هيلع نينمؤملا

 يذلا اهنامز مامإ هرابتعابو ؛هدابع ىلع هتعاط ىلاعت هللا ضرتفا يذلا مامإلا هرابتعاب هنع

 لوسر دعب ةّمألل حون ةنيفس قادصم هرابتعابو ءاهلهأب ضرألا تخاسل هدوجو الول

 قدص دقو «باذعلا لزنل هتذفن ول يذلا ٌداجلا اهديدب# ىلإ رظنأ .هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ةمطاف اضرل ىضري هللا َّنأب هدعب ديزم ال اب حّرص نيح هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 !اهبضغل بضغيو

 .197”ص :قودصلل لاصخلا(١)

 .701 :7 7 ىبسلجملا - راونألا راحب (؟)

 ٠ مالسلا امهلع نينمؤملا ريمأ نع ءارهزلا عافد - نورشعلا لصفلا ٠



 عي ممل هسا | ميم م يمت | مصسإ يل - | منجد مر

 فشنكا

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ جرختسا امل هَّنَأ مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع يسر بطلا جرخأ

 ةييرعألا يشاع ارما تيكر همر ايبا كار هاد تيجوخمل موش

 ًادمحم ثعب يذلاوف ,يمع نبا نع اوّلخ» :محل تلاقف ربقلا نم ًابيرق تهتنا ىتح ءاهعم
 هللا لوسر صيمق ٌنعضألو ءيرعش ٌنرشنأل هنع اوّلخت مل نإ قحلاب هلآو هيلع هللا لص يبأ

 هللا ىلع مركأب حلاص |مف «ىلاعتو كرابت هللا ىلإ ٌنخرصألو يمأر ىلع هلآو هيلع هللا لص
 يضر ناملس لاق .«يدلو نم هللا ىلع مركأب ليصفلا الو «ينم مركأب ةقانلا الو «يبأ نم

 هللا لض هللا لوسر دحتسم ناظيحح نماسأ.- هللاو-- تيأرف ءاهتم ًابيرق تنك :هنع هللا

 اهتز كرندم هلل اين نيدو نأ لكومارا ول نيس: ايلتلا نور تعلشا هلاوديلج
 تعجرف «ةمقن ينوكت الف ةمحر كابأ ثعب ىلاعتو كرابت هللا َّنإ يتالومو يتديس اي :تلقف
 ."'"انميشايخ يف تلخدف اهلفسأ نم ةربغلا تعطس ىتح ناطيحلا تعجرو

 مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ حارس قالطإ ب ءارهزلا رود

 ريمأ ةايح تضّرعت اّبرل بسانملا تقولا يف لخدتت مل مالسلا اهيلع ءارهزلا نأ الول

 مامإلا فشكيو .عجارتلا ىلإ اورطضاف موقلا تدّده دقلف ءرطخلل مالسلا هيلع نينمؤملا

 ةمطاف هللا ةّمأ تناك ولف ءققحتتس تناك اََّنَأ مسقُي ةبيهر ةقيقح نع مالسلا هيلع رقابلا

 اوتالو «موقلا ىلع لاصئتسالا باذع لزنتل اهرعش تفشك دق مالسلا اهيلع ءارهزلا

 سوؤر ىلع باذعلا مّوحو اهساسأ نم لوسرلا دجسم ناطيح تعّلقت دقل !نيعمجأ

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ حارس اوقلطأ موقلا نأ الولو «ءارهزلا اوبضغأ نيذلا موقلا

 ىلاعت هللا دنع مركأب اهليصفو مالسلا هيلع حلاص يبنلا ةقان تسيل ذإ ءباذعلا مهلمشل

 .هلآو هيلع هللا لص ىفطصملا هبيبح ةعضب نم

 )١( جاجتحالا ١: ١١5 راونألا راحب ؛١ 18:7 بوشآ رهش نبا - بلاط يبأ لآ بقانم ؛ 1:7 /417.



 يقلل

 تجرخ مالسلا هيلع يلعب جرخأ امل :لاق مشاه يبأ نع «نابأ نع هدانسإب ينيلكلا ىور

 ةذخآ ءاهسأر ىلع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر صيمق ةعضاو مالسلا اهيلع ةمطاف

 !؟يجوز نم ينلمرتو نبا متؤت نأ ديرت ركب ابأ اي كلامو يلام :تلاقف ءاهينبا يديب

 ام :موقلا نم لجر لاقف !«يبر ىلإ تخرصلو يرعش ترشنل ةئيس نوكت نأ الول هللاو
 ("”هب تقلطناف هديب تذخأ مث ؛اذه ىلإ ديرت

 «يئاطلا ديمحلا دبع نع «زيزعلا دبع نب يلع نع «نابأ نع هدانسإب ينيلكلا ىورو

 ."0(ًاّرط اوتام اهرعش ثرشن ول هللاو» :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع

 مالسلا امهيلع نينمؤملاريمأ ةيالوو ءارهزلا ةمطاف

 ةروصلا تناك اذاف «مهتّدوم اوظفحو مهّيبن ةرتعب اوكّسمت دق سانلا ناك ول !!اقح

 1و ير ار

 اْوِلَول ميركلا نآرقلا لوقي ! ؟مويلا هيلع يه امك ضعبلا رودص يف لعتشتس نئاغضلاو

 ىلبص يبنلا لوقيو . .7ضْرَألاَو ءامسلا نو اك 2 اقاوم دلاله

 نكل .«؟«رانلا هللا قلخ امل بلاط يبأ نب ىلع بح ىلع اوعمتجا ول سانلا َّنإ» :هلآو هيلع هللا

 هللا لص هللا لوسر دعب ىرقهقلا اهمظعم ٌدترا لب «مالسلا هيلع هتبحم ىلع عمتجت ل ةّمآلا

 ول ةّمآلا هذه ريصم نع ثيداحألا نم ةلمج يف مالسلا اهيلع ءارهزلا فشكتو .هلآو هيلع

 .مهئالو لبحب تكّسمت دق تناك ولو ء«ضرتفملا مهقح تيبلا لهأل تفرع دق تناك

 )١( ؟/ :8 ينيلكلا خيشلا - يفاكلا -7128.

 ) )5يفاكلا 1:4 778.

 .45 ةيآلا :فارعألا ةروس (")

 .70 :7" بوشآ رهش نبا بقانم (5)

 ٠ مالسلا امهلع نينمؤملا ريمأ نع ءارهزلا عافد - نورشعلا لصفلا ٠



 ىداةمنكا كمل فرم 51

 ع قل

 يعيشلا نايكلا ءانب 2 مالسلا اهيلع ءارهزلا رود

 نم ةلسلس ىلع ًءانب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع يعيشلا نايكلا سسأت دقل

 مالسلا اهيلع ءارهزلا تمهسأ دقو «هتعيشو مالسلا هيلع لع لضف يف ةّيوبنلا ثيداحألا

 ةيوبنلا ثيداحألا كلت نم ةريبك ةعومجم اهلقن لالخ نم يعيشلا نايكلا ةيوقتو ءانب يف

 .هبناج ىلإ اهفوقوو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمآل ةّيلمعلا اهترصانم لالخ نمو «ةفيرشلا

 ىلإ رظن هلآو هيلع هللا ىلص يبأ َّنإ» :تلاق مالسلا اهيلع ةمطاف نع يزودنقلا جرخأ

 .""”(ةنحلا يف هتعيشو اذه :لاقو َّل

 :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق» :تلاق «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف نعو

 ."””دمحأ هجرخأ (هتوم دعبو هتايح يفًايلع بحأ نم ديعسلا قح .ديعسلا لك ديعسلا َّنِإ

 هللا لوسر لاق» :تلاق مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف ىلإ هدانسإب يناربطلا مجعم يفو

 لوسر ُّنِإو .ةصاخ يلعلو ةماع مكل رفغو مكب ىهاب لجو زع هلا َّنإ :هلآو هيلع هللا لص

 ينربخي ليئربج اذه «يتبارقل ٍباحُم الو يموقل بئاه ريغ مكيلإ هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 لك يقشلا َّنأو .هتوم دعبو هتايح يف مالسلا هيلع ًايلع بحأ نَم ديعسلا لك ديعسلا َّنأ
 ا 5 ل 00 0
 : (هتافو دعبو هتايح يف ايلع ضغبأ نم يقشلا

 ةيالولا ثيداحأو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 يف ثيداحأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيبأ نع ةيلاتلا ثيداحألا يف ءارهزلا لقنت

 يتلا كلت ءاوس «مالسلا مهيلع هدلو نم نيموصعملا ةمئآلاو نينمؤملا ريمأ ةيالو ىلإ ةوعدلا

 )١( ىبرقلا يوذل ةدوملا عيباني  /7١5 :7]مقرلا 407 [.
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 نكن

 تدرو يتلا وأ .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقمب قيلآلا هنوك نّمضتت ظافلأ اهيف تدرو

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب مهمامإو سانلا لو هنوك يف ةحيرص تارابع اهيف

 هللا ىلص هللا لوسر يل لاق :تلاق ةمطاف ينتثدح :تلاق ةشئاع نع يبالودلا جرخأ

 .2”«ملح مهلضفأو لس مهّوأو لع سانلا ملعأ كجوز» :هلآو هيلع

 - مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ َّنأ ىلع ةلالدلا يف هدحول يفكي ثيدحلا اذه َّنِإ :لوقأ

 َّنأل «سانلا ملعأ هفصوب «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةفالخل قئاللا وه - هاوس نود

 يف ميركلا نآرقلا اهيلع صني ةقيقحلا هذهو «ملاعلل لهاجلا عوجر ةرورضب يضقي لقعلا

 فل يِنعبَتاَ فأي امملعلا َنِم ينَئاَجْدَق يّنإ# :رزآل مالسلا هيلع ميهاربإ لوق

 يندهَيال 'نَسأ َعْيَتْي نأ *ق حلق حلا ىَلِإ يِدْهَيَْمَقأل هلوق يفو «4”"2/ًيوَس اطاَريص

 :لاق يبأ ينثدح :لاق يميمتلا هللا دبع نب نسحلا نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىورو

 هيبأ نع ءرفعج نبا ىسوم هيبأ نع مالسلا |مهيلع اضرلا ىسوم نب يلع يديس ينثدح

 «نيسحلا هيبأ نع هيبأ نع نيسحلا نب يلع هيبأ نع يلع نب دمحم هيبأ نع «دمحم نب رفعج

 يلعل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا َّنأ ءهلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف نع

 .*”(همامإ ٌلعف همامإ تنك نمو هيلو ّلعف هيلو تنك نم :مالسلا هيلع

 (مالسلا اهيلع) ءارهزلا ةمطاف نع ةجراخ نب ةورع قيرط نم ةدقع نبا جرخأو

 تأللتما دقو ءلوقي هيف ضبق يذلا هضرم يف هلآو هيلع هللا لص يبأ تعمس :تلاق

 ١55. ص يبالودلا دمحأ نب دمحم - ةيوبنلا ةرهاطلا ةيرذلا )١(

 .7" ةيآلا :ميرم ةروس (1)

 ." 0 ةيآلا :سنوي ةروس ()

 594:١. قودصلا خيشلا - اضرلا رابخأ نويع (5)
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 فهنا

 لوقلا مكيلإ تمدق دقو ًاعيرس ًاضبق نيف نأ كوي ننانلا اهنا ناني يلوا

 ذخأ مث «يتيب لهأ يترتعو (لجو زع) يبر باتك مكيف فلم ّنِإو الأ ,مكيلإ ةرذعم

 ضوحلا ّيلع ادري ىتح ناقرتفي ال ءيلع عم نآرقلاو ,نآرقلا عم يلع اذه :لاقف يلع ديب

 ("'.«(مهيف ينوفلخت ام مكلأسأف

 تنب ةمطاف تلأس :لاق يراصنألا دعس نب لهس نع هدانسإب يمقلا زازخلا ىورو

 اي :مالسلا هيلع يلعل لوقي هللا لوسر ناك» :تلاقف ةمئألا نع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 نسحلا كنباف ٌتيضم اذإف ,مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ تنأو ,يدعب ةفيلخلاو مامإلا تنأ يلع

 اذإف .مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ نيسحلا كنباف نسحلا ىضم اذإف ,مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ

 دمحم هنباف يلع ىضم اذإف ,.مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ نيسحلا نبا يلع كنباف نيسحلا ىضم

 ىضم اذإف .مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ رفعج هنباف دمحم ىضم اذإف .مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ

 نينمؤملاب ىلوأ يلع هنباف ىسوم ىضم اذإف ,.مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ىسوم هنباف رفعج

 هنباف دمحم ىضم اذإف ءمهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ دمحم هنباف ىلع ىضم اذإف :مهسفنأ نم
 اذإف .مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ نسحلا هنباف يلع ىضم اذإف ,مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يلع

 ضرألا قراشم هب ىلاعت هللا حتفي .مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يدهملا مئاقلاف نسحلا ىضم
 ."”(مهذخ نم ٌلوذحم .مهرصن نَمٌروصنم ,قدصلا ةنسلأو قحلا ةّمتَأ مهف ءاهبراغمو

 تلمع ول ةّكألا َّنأ ةقيقح اهيف دّؤت مالسلا اهيلع ءارهزلا نع تاياور تدرو امك

 عمط املو «ًاعيش مهنيد يف اوقّرفت امل هتيب لهأ يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةّيصوب
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 يقفل

 ىلع قحلا اوكرت ول هللاو امأ» :اطوق مالسلا اهيلع ءارهزلا نع يمقلا هيوباب نبا ىور
 دعب فلخو تلدس رع فلس اهقرولو «نانثا هللا ف فلتخا امل «هيبن ةرتع اوعبّتاو .هلهأ

 ."7(نيسحلا دلو نم عساتلا ءانمئاق موقي ىتح .«فلخ

 مالسلا امهيلع ةمطاف ةافو دعب يلع نع فرصنت سانلا هوجو

 هل تفرع دقف «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع لوألا عفادملا مالسلا اهيلع ةمطاف تناك

 تايآلا نم هقح يف لزن ام ىلع ًادامتعاو «هللا لوسر ّيصو هنوك ىلإ ًادانتسا رمألا يف هقح

 وهو «ملسأ نم لوأو «نمآ نم لّوَأ وهف «ةّيوبنلا ثيداحألا نم هقح يف ءاج امو «ةينآرقلا

 دقو هرانكلا لع كلم فرفور نيكو نيعو دعا و ودودلا تدنيع ىذلا دهاحلا

 «يبنلا نم سانلا برقأ وهو «هملع ةنيدم باب ةباثمب هنم هللا لوسر هلعج يذلا ملاعلا

 ٌضعب فرع دقو .ًايبن ال ًاّيصو ناك َّنِإف ةّوبنلا اَّلِإ ءىسوم نم نوراه ةلزنمب هنم هلعج

 «هبناج ىلإ ةدهاجملا ءارهزلا تماد ام هلضف ضعب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل ةباحصلا

 .ليمأ مهلاثمأ ىلإ دعب ٌسانلاو «هاوس ىلإ اولامو «هتقباسو هلضف مهمظعم ركنأ تيفوت املف

 ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا نع هدانسإب ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا ظفاحلا ىور

 تيفوت |ملف «ةمطاف ةايح يف هجو سانلا يف -مالسلا هيلع- يلعل ناك :تلاق ثيدح يف

 .كلذ دنع هنع نانلا ةوجو فرضنا ةمطاف

 قاحسإ نع «ملسم هاورو رمعم نع نيهجو نم حيحصلا يف يراخبلا هاورو :لاق

 ."”قازرلا دبع نع «هريغو «هيوهار نب

 )١( ص :يمقلا هيوباب نبا - ةرصبتلاو ةمامإلا ١.

 ) )1؟ يقهيبلل ىربكلا نئسلا :  7٠٠١.(دابآ رديح ط)
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 فضا

 سانلا نم يلعل ناك :ثيدح يف ةشئاع نع ةورع نع «باهش نبا نع «ليقع نع «ثيللا

 .("سانلا هوجو ّللع ركنتسا تيفوت |لف «ةمطاف ةايح هجو

 ةصلختسملا سوردلا

 هتدضاعو ءامهجاوزل لّوآلا مويلا ذنم مالسلا |امههيلع نينمؤملا ٌريمأ ءارهزلا تدناس

 راطخألا مظعب اهنيقيو «هتّيضق ةلادعب اهناميإل لب ءاهجوز هنوكل سيل «ةلداعلا هتّيضق يف

 دقو .هقح يبصاغل اهتعباتمو هترصن نع اهذاخت ةجيتن ةّيمالسإلا ةّمألا ال ضٌرعتتس يتلا

 ىلص ميركلا لوسرلا لاحترا دعب نينمؤملا ريمأل اهتدناسمو ءارهزلا داهج ىوتسم دعاصت

 .هتهجاو يتلا راطخألا مجح عم بسانتي |ب هلآو هيلع هللا

 الإ هقح قاقحإ يف هل اهترصانمو نينمؤملا ريمأ نع اهعافد ىلإ رظنت ءارهزلا نكت مل
 .ةنتفلاو فارحنالا نم ةّمألل ةنايصو مالسإلا لبقتسم نع عافدلل ًاّيح ًاديسجت هفصوب

 ةدايق يف ٌّيعيبطلا هرود نع نينمؤملا ريمأ داعبإ ْنَأ كردت مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك

 ملعت تناك |ى ءراطخألا مظعأ ىلإ ةّيتفلا ةّيمالسإلا ةبرجتلا ضّرعي نأ هنأش نم ةريسملا

 مهكرتي مل «ملظملا ليللا عطقك هدعب مهيلع لبقُتس يتلا نتفلا نم هتّمَأ رذنأ نيح اهابأ نأ

 ةاجنلا قيرط مسر ىلإ ةنامأو صالخإ لكب ىعس لب «ردقلا ىلإ مهلكي ملو مهريبدت ىلإ
 داشرإ لالخ نم ةّيمالسإلا ةريسملا تافطعنم نم فطعنمو فقوم لك يف ةيادهلا ليبسو

 .ةلاسرلا ىلع نيمألا هتفيلخو هّيصو ىلإ ةّمألا
 تفاطف «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلا لالخ نم اهداهج يف ًاعسو ءارهزلا رخّدت مل

 .(رصمب ةيريمألا ط) 1794 :0 يراخبلا حيحص )١(



 د يفكلا

 تقلأو «ريدغلا َموي مهباقر يف يتلا ةعيبلاب ءافولاو ةرصنلا مهأست راصنألا تويب ىلع

 ترهظأو ءاهيبأ ربنم ىلع نيطّلستمللا روج تحضفف ءاهيبأ دجسم يف ةروهشملا اهتبطخ

 يف مهّيغ ىلع مهرارصإو «ماكحألاو نآرقلابو ةعيرشلاب مهلهج - هدعب ديزم ال اهب -

 :فارسالا يش لا لعازا رجالا هس غلا فوت واناهتعا عن زال تاع

 هوجو نم يأ يف مهكراشت الو مهلزتعت نأ ترثآ «ةباحصلا ةباجتسا نم تسيآ امل مث

 نأو ءاهتومب اهقح يبصاغ نذؤي ال نأ نينمؤملا ريمأ تصوأو «ةيعامتجالا تاطاشنلا

 ربق يقبو .اهوملظ نيذلا نم دحأ اهيلع يلصي وأ اهعّيشي الثل اهربق يفعيو اليل اهنفدي

 اهنامتك الو اهراكنإ مهعسي ال ةفالخلا يبصاغ هوجو يف ةيودم ةخرص لوهجملا ءارهزلا

 .اهريربت الو
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 بعص

 مالسلا اهيلع ءارهزلا داهج

 ةصاخل هللا هحتف «ةنجلا باوبأ نم باب - مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي اك - داهجلا

 لهأو داهجلا لهأ َّنِإو .ةقيثولا هتّدجو ةنيصحلا هللا عردو ىوقتلا سابل وهو «هئايلوأ

 .ةوبنلا ةجرد نم سانلا برقأ مه هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لوقي اى ملعلا

 هَّنِإَف «ىلاعت هللا ليبس يف لاتقلا تاحاس يف داهجلا ةليضف نم ةأرملا مالسإلا مرح نيحو
 ع و ع

 ثيح .داهجلا ةليضف لدعت ىرخأ لئاضف اهحنمي نأب نيدهاجملا رجأ لين نم اهمرحي مل

 .ةأرملل ًاداهج لّعبتلا نس - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - مالسإلا لعج

 ؛ىلاعت هللا ليبس يف داهجلل ةحاس مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس ةايح تناك دقل

 ةموعن ذنم هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيبأ عم رافكلا مالسلا اهيلع تدهاج دقف

 يبأ بعش يف مهل مهرصحو مشاه ينبل شيرق ةعطاقم ةاناعم يف هتكراشو ءاهرافظأ

 هيلع هللا لص اهابأ تعبت مث .بعشلا يف ىولبلاو دربلاو عوجلا معط هعم تقاذو «بلاط

 نيّدحتم «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نهبكر دوقي مطاوفلا عم ترجاهو ةنيدملا ىلإ هلآو

 اهيبأ بناج ىلإ ةدهاجملا ءارهزلا تفقو ةنيدملا يفو .اهاوفنعو اهتسرطغو شيرق رورغ

 .ةفزانلا ةرغافلا اهيبأ تاحارج دّمضت نيكرشملا عم لاتقلا تاحاس يف اهلعبو

 اهداهج يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ترمتسا هلآو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاحترا دعبو

 نيذلا فيز حضفتو هنع عفادت هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يصو اهلعب بناج ىلإ

 هللا لوسر ةفالخ ماقم يف مهسفنأ اوبصنو نيملسملا نم ةلفغ يف ةدايقلا عقاوم ىلإ اوللست

 لقعم ةطلسلا رظن يف ناك هَّنأل قارحإلاو موجهلل اهتيب ضّرعت ىتح «هلآو هيلع هللا لص

 .ةمواقملاو ةروثلا

 .٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا داهج - نورشعلاو يداحلا لصفلا»
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 اهسوز ديار انج طار اهك مجوه نأ دعب اهقح نع ءارهزلا تكست ملو

 نامامإلا لقني .مهمامأ فعضت وأ موقلا نداهت ملو «هلتق ىلع موقلا كشوأو هفيس لئامحب

 ام مهرمأ نم ناك نأ امل مالسلا اهيلع ءارهزلا امه َّنأ مالسلا هيلع قداصلاو رقابلا

 هركأ ّنَأ الول باطخلا نب اي هللاو امأ» :تلاق مث اهيلإ هتبذجف رمع بببالتب ثذخأ - ناك

 يفو .«ةباجإلا عيرس هدجأ مث هللا ىلع مسقأس نأ تملعل هل بنذال نم ءالبلا بيصي نأ

 - ىلاعت هللا ةوقب - بذجت يهو مالسلا اهيلع ةدهاجملا ءارهزلل ةروص دجن ةياورلا هذه

 ىلع ءالبلا لزني نأ نم ًافوخ مهيلع ءاعدلا نع تضرعأ (َّنِإ اهّئأب هل لوقتو باطخلا نبا
 1 نذل م

 هلآو هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر عم مالسلا اهيلع اهداهج

 لحارم عيمج يف هلآو هيلع هللا لص لسرملا اهيبأ بناج ىلإ مالسلا اهيلع ءارهزلا تفقو

 عربمجو مهرهنتف ءشيرق يكر شمل ىّدصتت ةريغص ةّيبص تناك نأ ذنم «ةّيمالسإلا ةوعدلا
 بعش يف هتمزالو .هدوجس يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع هوقلأ يذلا ىلسلا عفرتل

 هبنج ىلإ تناكو ءبعشلا كلذ يف مشاه ينب عم هترصحو شيرق هتعطاق نيح بلاط يبأ

 هلآو هيلع هللا ىلص اهبقل ىتح «ةديدش ةّبحم يف هب ينتعت مالسلا اهيلع ةجيدخ ةافو دعب
 دحأ موي اهيبأ ىلإ تجرخ مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ خيراتلا انل لقن دقو !(اهيبأ ٌمأ) بقلب

 نع مدلا تلسغف ٌنهروهظ ىلع بارشلاو ماعطلا نلمحي ّنهو ءءاسنلا نم ةعومجم عم

 .كسمتساو مدلا أقر ىتح ةفزانلا هحارج تدّمضو .فيرشلا ههجو

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر |منيب :لاق «هللا دبع نع «ةوبنلا لئالد نع يسلجملا جرخأ

 ريعبلا وأ روزجلا اذه يلس ذخأي نم :اولاقف .ريعب ىلس ٌمثو ءشيرق نم سان هلوحو ًادجاس



 ةكنخ

 .هلآو هيلع هللا لص يبنلا رهظ ىلع هفذقف طيعم يبأ نب ةبقع ءاجف ؟هرهظ ىلع هقرفيف

 دبع لاق .كلذ عنص نم ىلع تعدو هرهظ نم هتذخأف مالّسلا اهيلع ةمطاف تءاجو

 كيلع مهللا» :لاقف ءذئموي اّلِإ مهيلع اعد هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تيأر اهف :هللا

 نب ةبقعو ةعيبر نب ةبيشو ةعيبر نب ةبتعو ماشه نب لهج ابأ كيلع مهللا ؛شيرق نمألملا
 و و

 .«ةبعش كشو .فلخ نبا نأ وأ -فلخ نب ةيمأو طيعم يبأ
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 َّنأ ريغ «-رثب يف :لاق وأ -بيلقلا يف اوقلأو ردب موي اولتُق مهتيأر دقلو :هللا دبغ لاق

 60 رعلا ةلبي نأ لبق: غطقف ءانذاب كاجو ناك تمفلخ نب أ وأ -افلخ قب ةينأ

 بلاط وبأ تام ءبعشلا نم بلطملا دبع ونبو مشاه ونب جرخو ةبركلا هللا جّرف املو

 ريزو تناك يتلا ةجيدخ شيرق ءاسن ةديس هب تقحل مث .هيخأ نبا رصنيو عنمي ناك يذلا

 مالّسلا اهيلع ةمطاف بلق نزحلا ًالمف .ءالتبالا ىلع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرل قدص

 .دييأتلاو ةعنملاو فطعلاو ةياعرلا هلآو هيلع هللا لص يبنلا دقفو اهيبأ بلقو

 نصاللا كونير داغف ارتلا ة مار اع رثتو نكيزق نم ةيفس هيصرتعا راذ رداغ لف

 ريبك حدقب مالّسلا اهيلع ةمطاف هتنبا هيلإ تماقف .هسأر ىلع بارتلاو هتيب ىلإ هلآو هيلع هللا

 اي يكبت ال» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .يكبت يهو هيدي و ههجو تلّسغف ءءام نم

 ."”(كابأ عنام هللا َّنإف «ةينب

 هكر سنع ييرماط ا نا لح فون سوست هومر
 نع مدلا لسغي ناك نم فرعأل إو ءحرجف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هجو يمُز

 .أقري نأ ملكلا ىبأف .نجملا يف ءاملا لمحي ناك نمو هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر هجو

 .ةوبنلا لئالد نع 2358 ح / 7٠١١ :18 راونألا راحب )١(

 .ةنجلا لهأ ءاسن تاديس نع «784 :75 قحلا قاقحإ تاقحلم (؟)

 .٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا داهج - نورشعلاو يداحلا لصفلا»



 عي ممل ةسكو | ميم م يمت مس يل - | ميكو مر

> 

 هيلع هذامر تلعجتف ًاقلخ ًاريصخ هلآو هيلغ هللا لص هللا لوسر ثنب ةمطاف تقرحأ ىتح

 مالّسلا اهيلع ةمطافو ؛مالّسلا هيلع بلاط يبأ نبا يلعل نجملا يف ءاملا لمحي يذلا نإ ؛أقرف
 ."7هيوادتو مدلا لسغت

 للا: نعال: ناوسر نع وع زدنا ف هنا هخأ وي واكل ةدحش ني ليسأل

 «مهنوثيغي هباحصأو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ ءاسنلا جرخ .هباحصأو هلآو هيلع

 ىلص هللا لوسر تيقل |ملف .جرخ نميف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف تناكف

 تذخأ كلذ تأر املف .مدلا دادزيف ءاملاب هتاحارج لسغت تلعجو هتقنتعا هلآو هيلع هللا

 ."'مدلا كسمتساو حرجلاب قصل ىتح هتدمكف رانلاب هتقرحأف ريصح نم ًائيش

 :نحأ ةعقو قف يدقاؤلا لاق

 هللا لص هللا لوسر ىدل اهمع ىلع يكبت يهو اهابأ مالّسلا اهيلع ةمطاف ٍيأتف ...

 حرج ديمضت لواحتو ءىكب تكب اذإ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لعجو «هلآو هيلع

 رهاطلا فيرشلا هدسج نم فزني ناك يذلا مدلا عطقو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 يهو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر حرج ىلع ءاملا بصي مالّسلا هيلع يلع اهجوز ناكو

 ًادامر تراص ىتح اهتقرحأف فوص ةعطق تذخأ مدلا عاطقنا نم تسئي املو .هلسغت

 .همد عطقنا ىتح حرجلا ىلع هترذف

 :-دحأ ةكرعم نم هلآو هيلع هللا لص يبنلا عوجر نع ثدحتي وهو -يدقاولا لوقي

 ماعطلا نلمحي مالّسلا اهيلع هللا لوسر تنب ةمطاف َنهنم «ةأرما ةرشع عبرأ نئج ّنكو

 .هالال5ح ١55/ :5و 401/1١ حر/ 177:5 يناربطلل ريبكلا مجعملا )١(

 .5/8517“ حر/ ١57 :5 يناربطلل ريبكلا مجعملا (؟)



 دوق

 .""مهنيواديو ىحرجلا نيقسيو نهروهظ ىلع بارشلاو

 يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهيف لبأ امو دحأ ةكرعم داشرإلا يف ديفملا خيشلا ركذو

 :لاقو «هلآو هيلع هللا لص يبنلا ةرصن

 اهعمو مالسلا اهيلع ةمطاف هتلبقتساف «ةنيدملا ىلإ هلآو هيلع هللا لص يبنلا فرصناو

 ىلإ هدي مدلا بضخ دقو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هقحلو .ههجو هب لسغف ءام هيف ءانإ

 دقف فيسلا اذه يذخ» :امل لاقو مالسلا اهيلع ةمطاف هلوانف «راقفلا وذ هعمو هفتك

 :لوقي ًاشنأو .«مويلا ينقدص

 ميلمب الو ديدعرب ُثسلف  ميمذ ريغ َفيسلا ٍكاه ٌمطافأ

 ميلع دابعلاب بر ٍةعاطو ١ دمحأ رصن يف ثرذعأ دقل يرمعل

 ميمح سأك رادلا دبع َلآ ىقس  هٌنإفهنعموقلاَءامد يطيمأ

 دقو «هيلع ام كلعب ىّدأ دقف .ةمطاف اي هيذخ» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 ."”(شيرق ديدانص هفيسب هللا لتق

 نارجن ىراصن عم ةلهابملا
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 ىلإ مهتبسن ثيح «مالسلا مهيلع تيبلا لهأ لضف يف ةلزانلا تايآلا نم ةلهابملا ةي

 هللا لوسر (سفن) ةباثمب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تّدعف .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا لوسر َّنأ امك مالسلا مهيلع ءايبنألا نم لضفأ مالسلا هيلع ناكف ءهلآو هيلع هللا لص

 (ءاسن)ل ًاقادصم مالسلا اهيلع ةمطاف ةيآلا تّدع (ى ؛"”ههلضفأ هلآو هيلع هللا لص

 .يدقاولل يزاغملا نع 708:١ مالّسلا مهيلع هتيب لهأو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةريس )١(

 .10- 894 ١: ديفملا خيشلا - داشرإلا (5)

 ." 5 5 :0 لوألا يسلجملل نيقتملا ةضور :رظنأ ()

 .٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا داهبج - نورشعلاو يداحلا لصفلا»



 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مصر يل - | منجد مر

 فا

 دهشتسا دقو .هينبا ةباثمب مالسلا هيلع نينسحلا تدعو «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 نينسحلا ةبسن تابثإ يف يسابعلا نومأملا سلجم يف ةيآلا هذهب مالسلا هيلع اضرلا مامإلا

 .مهيلع ةقدصلا ميرحتو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ مالسلا امهيلع

 ىلع اودفو امل نارجن ىراصن َّنأ ؛مالسلا هيلع قداصلا نع يناشاكلا ضيفلا جرخأ

 ترضحو ء.ديسلاو بقاعلاو متهآلا مهديس ناكو (هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر

 هيلع هللا لص) هللا لوسر باحصأ لاقف ءاوَلصو سوقانلاب نوبرضي اولبقأف مهتالص

 هللا لوسر نم اوند اوغرف الف !(مهوعد» :لاقف !!كدجسم يف اذه هللا لوسر اي :(هلآو

 فو هللا لإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ» :لاقف ؟وعدت ام ىلإ :هل اولاقف (هلآو هيلع هللا لص)

 لزنف ؟هوبأ نمف :اولاق ؛«ثدحيو برشيو لكأي قولخم ٌدبع ىسيع َّنأو «هللا لوسر
 ناكأ ؟مدآ يف نولوقت ام» :مهل لق «لاقف (هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر ىلع يحولا

 :اولاقف «(هلآو هيلع هللا لص) يبنلا مهأسف ؟(حكنيو ثدحيو برشيو لكأي ًاقولحم ًادبع

 قَلَح مَدآ لكمك هّللا َدْنِع ىسيِع َلَكَم نإ هللا لزنأف ؛اوتهبف ؟«هوبأ نمف» :لاق ؛معن

 هلوق ىلإ «ملِعْلا نِم كلئاَج اَم ٍدْعَب نم هيف ثَجاَحْنَمْف# هلوقو «ةيآلا#باَرُث نم
 «ينولهابف» :(هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر لاقف «َنيبذاكحلا ىَلَع هللا َةَعَل ْلَعْجَسم#

 ؛تفصنأ :اولاقف ؛«َّعلع تلزنأ ًابذاك تنك نإو مكيلع ةنعللا تلزنأ ًاقداص ٌثنك نإف

 نإ :متهألاو بقاعلاو ديسلا مهؤاسؤر لاق مهلزانم ىلإ اوعجر (ملف «ةلهابملل اودعاوتف

 مدقي ال هّنإف .هلهابن الف ةصاخ هتيب لهأب انلهاب نإو آيبن سيل ِهَّنِإف هانلهاب هموقب انلهاب

 (هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر ىلإ اوؤاج اوحبصأ ملف ؛قداص وهو الإ هتيب لهأ ىلإ
 نم :ىراصنلا لاقف (مهيلع هللا تاولص) نيسحلاو نسحلاو ةمطافو نينمؤملا ريمأ هعمو

 «ةمطاف هتنب هذهو «بلاط يبأ نب يلع هنتخو هيصوو همع نبا اذه َّنِإ :مهل ليقف ؟ءالؤه



 ديك

 هللا لص) هللا لوسرل اولاقو اوقرفف ؛(مهيلع هللا تاولص) نيسحلاو نسحلا هانبا ناذهو

 (هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر مهحلاصف «ةلهابملا نم انفعاف اضرلا كيطعن :(هلآو هيلع

 (7.اوفرصناو ةيزجلا ىلع

 مَّنِإ مث .نارجن ىراصن ىلع لئالدلا دروأ امل مالسلا هيلع هنأ يزارلا رخفلا ىورو

 .«مكلهابأ نأ ةّجحلا اولبقت مل نإ ينرمأ هللا نإ :مالسلا هيلع لاقف ,مهلهج ىلع اوّرصأ

 ناكو - بقاعلل اولاق اوعجر |ملف «كيتأن مث انرمأ يف رظننف عجرن لب «مساقلا ابأ اي :اولاقف

 َّنأ - ىراصنلا رشعم اي - متفرع دقل هللاو» :لاقف ؟ىرت ام حيسملا دبع اي :-مهمأر اذ

 طق ًايبن موق لهاب ام هللاو .مكبحاص رمأ يف قحلا مالكلاب مكءاج دقلو ءلسرم يبن ًادمحم

 رارصإلا الإ متيبأ نإف ءلاصئتسالا ناكل متلعف نئلو ,مهريغص تبنالو ,مهريبك شاعف

 ناكو ؛«مكدالب ىلإ اوفرصناو لجرلا اوعداوف هيلع متنأ ام ىلع ةماقإلاو مكنيد ىلع

 :لوقي وهو ءاهفلخ هنع -مالسلا هيلع- يلعو .هفلخ ىشمت ةمطافو ءنسحلا ديب ذخأو

 اولأس ول ًاهوجو ىرأل ِّنِإ .ىراصنلا رشعم اي :نارجن فقسأ لاقف ««اونّمأف توعد اذإ

 ضرألا هجو ىلع ىقبي الو اوكلهتف اولهابت الف ءاهب هلازأل هناكم نم ًالبج ليِزُي نأ هللا
 «كنيد ىلع كّرقن نأو كلهابن ال نأ انيأر «مساقلا ابأ اي :اولاق مث «ةمايقلا موي ىلإ ينارصن

 مكيلع مكل 0 ش ام مكيلعو .نيملسملل ام مكل نكي ءاوملسأف ةلهابملا متيبأ اذإف» :هيلع هللا تاولص لاقف

 .ةقاط برعلا برحب انل ام :اولاقف .«لاتقلا مكزجانأ ينإف» :لاقف ءاوبأف ««نيملسملا ىلع

 ماع لك يف كيلإ يدؤن نأ ىلع ءاننيد نع انّدرت الو انوزغت ال نأ ىلع كح لاصن نكلو

 ىلع مهحلاصف ؛ديدح نم ةيداع ًاعرد نيثالثو .بجر يف ًافلأو هرَمَص يف ًافلأ :ةلح يفلأ

 )١( يناشاكلا ضيفلل يفاصلا ريسفت ١: 5 5”.

 .٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا داهبج - نورشعلاو يداحلا لصفلا»
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 اوخسمل اونعال ولو ,نارجن لهأ ىلع ىلدت دق كالملا َّنِإ هديب يسفن يذلاو» :لاقو «كلذ

 ريطلا ىتح .هلهأو نارجن هللا لصأتسالو ران يداولا مهيلع مرطضالو «ريزانخو ةدرق

 هيلع هنأ يورو ؛"اوكلبي ىتح مهلك ىراصنلا ىلع لوحلا لاح املو ءرجشلا سوؤر ىلع
 نيسحلا ءاج مث ؛هلخدأف -مالسلا هيلع- نسحلا ءاجف ءدوسألا طرملا يف جرخ امل مالسلا

 هللا ُديِرُي امَنِإ :لاق مث «-مالسلا |مهيلع- يلع مث «ةمطاف مث هلخدأف -مالسلا هيلع-

 :يزارلا رخفلا لاق مث ."”4اَيهطَت ْركَرْهْطُيَو ِتْيَبْلا َلهأ َسْحّيلا ٌركحنَع ٍبِهْذُيِ
 ©7.ثيدحلاو ريسفتلا لهأ نيب اهتحص ىلع قفّتملاك ةياورلا هذه َّنأ ملعاو

 ةديقعلا 4 داهجلا

 تاحاس يف داهجلا نع ّلقي ال ةديقعلا داهج َّنأ ةقيقح ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا هَ

 ةمايقلا موي نورشحّيس مهتمثأ ليحر دعب دمحم لآ ماتيأل نيلفاكلا ءاملعلا َّنأو «ىغولا

 ٌبيبط ملاعلا َّنأب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهلبق حّرص دقو .ةماركلا علخ مهيلع علختف

 رون ىلإ لهجلا تاملظ نم هجرخيو لهاجلا دشرُي نأ ملاعلا ةّمهم َّنأ ىلإ راشأو ههّبطب راّود
 كلذلو ءىضرم مهّئأ نولهجي ىضرملا ضعب ّنأل هّبطب (راَّود) بيبطلا اذه َّنأو «ملعلا

 .بيبطلا ةعجارملةرورض نوريال مهف

 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مس يل - | مسكه مر

 ءارهزلا ةمطاف ةقيدصلا دنع ةأرما ترضح» :مالّسلا هيلع يركسعلا دمحم وبأ لاق

 ينتثعب دقو «ءيش اهتالص رمأ يف اهيلع سبل دقو ةفيعض ةدلاو يل َّنِإ :تلاقف مالّسلا اهيلع

 .اهتباجأف تثّلث مث .تباجأف تف .كلذ نع مالّسلا اهيلع ةمطاف اهتباجأف .كلأسأ كيلإ

 .هللا لوسر ةنباي كيلع ٌقشأ ال :تلاقف ةرثكلا نم تلجخ مث .تباجأف ترشع نأ ىلإ

 .77 ةيآلا :بازحألا ةروس 8 )١(

 ./0 :8 يزارلا رخفلا ريسفت (7)



 يكفل

 ىلإ دعصي ًاموي يرتكا نم تيأرأ :كل ادب امع يلسو يتاه :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاق

 لكل انأ تيرتكا :تلاقف .ال :تلاقف ؟هيلع لقثي رانيد فلأ ةئام هاركو ليقث لمحب حطس

 .ّلع لقثي ال نأ ىرحأف ءًاَؤلْؤل شرعلا ىلإ ىرثلا نيب ام ءلم نم رثكأب ةلأسم

 نم مهيلع علخيف ءنورشحي انتعيش ءاملع َّنِإ :لوقي هلآو هيلع هللا لص يبأ تعمس

 دحاولا ىلع علخي ىتح هللا دابع داشرإ يف مهدجو مهمولع ةرثك ردق ىلع تاماركلا علخ

 لآ ماتيأل نولفاكلا اهيأ :لجو زع انبر يدانم يداني مث .رون نم ةلح فلأ فلأ مهنم

 !مهتمئأ مه نيذلا مهئابآ نع مهعاطقنا دنع مه نوشعانلا هلآو هيلع هللا لص دمحم

 مولعلا علخ مهيلع اوعلخأف ,مهومتشعن و مهومتلفك نيذلا ماتيألاو مكتذمالت ءالؤه

 ؛مولعلا نم مهنع اوذخأ ام ردق ىلع ماتيألا كئلوأ نم دحاو لك ىلع نوعلخيف .ايندلا يف

 ءالؤه علخي كلذكو .ةعلخ فلأ ةئام هيلع علخي نمل -ماتيألا يف ينعي -مهيف َّنأ ىتح

 :مهنم ملعت نم ىلع مانبألا
 مهعلخ مهل اوّمتت ىتح ماتيألل نيلفاكلا ءاملعلا ءال وه ىلع اوديعأ :لوقي ىلاعت هلل َّنِإ مث

 نم كلذكو ءمهل فعاضيو مهيلع اوعلخي نأ لبق مهل ناك ام مهل ٌمتيف .مهل اهوفعضتو

 .مهيلي نم ىلع علخ نمم مهيلي
 تعلط ام لضفأل علخلا كلت نم ةكلس َّنِإ هللا ةّمأ اي :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقو

 .©0(ردكلاو صيغنتلاب بوشم هَّنإف لضف امو «ةرم فلأ فلأ سمشلا هيلع

 اهيلإ مصتخا دقو مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاق» :لاق «مالّسلا هيلع دمحم بأ نع «دانسإلاب

 ةنمؤملا ىلع ثحتفف .ةنمؤم ىرخألاو ةدناعم امهادحإ «نيدلا رمأ نم ءيش يف اتعزانتف نانأرما

 َّنِإ :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف .ًاديدش ًاحرف تحرفف «ةدناعملا ىلع ترهظتساف ءاهتّجح

 )١( ص :مالّسلا هيلع يركسعلا مامإلا ريسفت 5٠ ".

 .٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا داهج - نورشعلاو يداحلا لصفلا»
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 نم دشأ اهنزحب هتدرمو ناطيشلا نزح ْنِإو .كحرف نم ٌدشأ اهيلع كراهظتساب ةكئالملا حرف

 ةنيكسملا هذه ىلع ثحتف اجب مالّسلا اهيلع ةمطافل اوبجوأ :هتكئالمل لاق ىلاعت هللا َّنإو ءاهنزح

 حتفي نم لك يف نس هذه اولعجاو ءا تددعأ تنك ام فعض فلأ فلأ نانجلا نم ةريسألا

 .2(نانجلا نم هل ادعم ناك ام فلأ فلأ لثم ًادناعم بلغيف نيكسم ريسأ ىلع

 رافكلا ىلع ةديدش مالسلا اهيلع ةمطاف

 اهيلع ًاديدش ناك مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهاخأ َّنأ بلاط يبأ تنب ءىناه ّمأ دهشت

 «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نم اهيلع ّدشأ تناك مالسلا اهيلع ءارهزلا ّنكل «ةّكم حتف موي

 نينمؤملا ريمأ لثم هجو يف فقتو مهريجتو اهتيب يف رافكلا يوؤت نأ اهيلع ثركنأ دقف

 .مهلتق نم هعنمقو

 نيومح ةكم حتف موي ثراجأ اَّئَأ (مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تخأ) ءىناه ٌمأ نع لقت

 هيلع هللا لص هللا لوسر ءىناه ّمأ تدصقف .اههلتق ديري مالّسلا هيلع يلع ءاجف ءاهل

 لوقت .مالّسلا اهيلع ةمطاف تدجوو .هدجت ملف «ةكم ىلعأب حطبألاب ةبق يف ناكو هلآو

 نيوؤت :ةركنتسم اهل تلاق ثيح «مالّسلا هيلع يلع نم ّللع ّدشأ تناك يهف :ءىناه ّمأ

 «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ءاج نأ ثبلي ملف !؟نيلعفتو نيلعفتو مهنيريجتو رافكلا

 ولا ك ِتنمآ نم انمآو ٍترجأ نم انرجأ دق اَنِإ) :لاقف ءرمألاب ءىناه ّمأ هتربخأف

 :لاقف «داشرإلا هباتك يف ليصفتلاب ةصقلا ديفملا خيشلا دروأ دقو

 ع 2ع 2 ع 43

 تو دق يناه َّمأ هتخأ نأ (مالسلا هيلع ايلع نينمؤملا ريمأ دصقي) مالسلا هيلع هغلبو

 )١( ح / 8:5 راونألا راحب ؛ 55 ص مالّسلا هيلع يركسعلا مامإلا ريسفت 19.

 يديمحلا ريبزلا نب هللا دبع ركب يبأل دنسملا :رظنأ (؟) ١:١68 / ح١ ملسم حيحصو اا" 7731:9.



 ه1

 مالسلا هيلع دصقف ءبئاسلا نب سيقو ماشه نب ثراحلا :مهنم ,موزخم ينب نم ًاسان

 - هللاو - نوقرذي اولعجف :لاق !«متيوآ نم اوجرخأ» :ىدانف .ديدحلاب ًاعنقم اهراد وحن

 هللا دبع اي :تلاقف - هفرعت ال يهو - ئناه ٌّمأ تجرخف .هنم ًافوخ ىرابحلا قرذت اك

 زيمأ اقف, راد نع فرصا تلاظ نأ نب لعن كيعأ واهلا لونر دعني اه اانأ

 هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ كنوكشأل هللاو :تلاقف ««مهوجرخأ» :مالسلا هيلع نينمؤملا

 ٌتفلح «كئيدف :تلاقو هتمزتلا ىتح دتشت تءاجف «هتفرعف هسأر نع رفغملا عزنف ءهلآو

 ىلعأب هّنإف كمسق يتبف يبهذا» :اهل لاقف «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كّئوكشأل

 ةمطافو «لستغي ةّبق يف وهو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ تئجف :عئناه ّمأ تلاق .«يداولا

 اي كب ًابحرم» :لاق يمالك هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس املف «هرتست مالسلا اهيلع

 لوسر لاقف .مويلا يلع نم ُتيقل ام كيلإ وكشأ ءيّمأو تنأ يبأب :تلق ؛اًالهأو ئناه ّمأ

 (َّنإ» :مالسلا اهيلع ةمطاف تلاقف ؛«(ترجأ نَم ثرجأ دق» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 أ هّنأ يف ًايلع نيكتشت ئناه ّمأ اي ٍتئج

 نم اهناكمل ئناه َّمأ تراجأ نم ثرجأو .هيعس يلعل هللا ركش دق" :هلآو هيلع هللا لص

 ."7(بلاط يبأ نب يلع

 هللا لوسر لاقف !«هلوسر ءادعأو هللا ءادعأ فاخ

 سانلا نيب ريجت نأ نايفس يبأ بلط ضفرت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 نأ اهمّلكيو مالسلا اهيلع ءارهزلا ىلإ أجلي نايفس ابأ دجن ,ةكم حتف مويرخآ فقوم يفو

 ءارهزلا ّنكل ءًابلط امل دري ال يتلا هللا لوسر ةنبا اهنوك نم ةدافإلا لواحيو «سانلا نيب ريجت

 نم نينسحلا عقوم نم ةدافإلا نايفس وبأ لواحف ؛همد هللا لوسر ردهأ ًادحأ ريجت نأ تبأ

 !سانلا نيب امهّلثم ريت ال ناّيبص امهّتأب تلاقو كلذ ءارهزلا تضفرف «هللا لوسر
 )١( ج - ديفملا خيشلا - داشرإلا ١ - ص "١ -178.

 .٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا داهج - نورشعلاو يداحلا لصفلا»
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 اهيلع يبنلا تنب ةمطاف ىلع نايفس وبأ لخد :لاق «هيبأ نع ,دمحم نب هللا دبع نع

 ءزئاج كراوج َّنإ :لاق .«ةأرما انأ اَّنإ) :تلاقف .سانلا نيب يريجأ :لاقف اهمّلكف ءمالَسلا

 :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاق .دمحم كلذ راجأف عيبرلا نب صاعلا ابأ كّدخَأ تراجأ دق

 نيب ريجي كينب دحأ يرُم :لاقف .«هيلع كلذ تبأو .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ كلذ»

 27 ..مالّسلا هيلع ًايلع ىتأ هيلع تبأ |لف .«ريجي امهلثم سيلو نايبص امََّنِإ) :تلاق .سانلا

 لوسر نيب دهعلا ديدجتل ةنيدملا نايفس وبأ لخد املو :داشرإلا يف ديفملا خيشلا لاق

 اولتق نم مهلتقو ةعازخ يف ركب ينب نم ناك امدنع ءشيرق نيبو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلص هللا لوسر ةرصن نم فاخ دقو «موقلا نم طرافلا ىفالتيل نايفس وبأ دصقف ءاهنم

 يف هملكو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىتأف .حتفلا موي مهب لح ام قفشأو «مه ل هلآو هيلع هللا

 ىلإ هلصوي هنأ نظو هب ثبشتف ركب وبأ هيقلف ؛هدنع نم ماقف .ًاباوج هيلع ددري ملف ؛كلذ

 َّنأب ركب يبأ ملعل .لعافب انأ ام :لاقف «هل همالك هلأسف هلآو هيلع هللا لص يبنلا نم هتيغب

 هملكف ركب يبأب هنظ ام باطخلا نب رمعب نايفس وبأ نظف .ًائيش ينغي ال كلذ يف هلاؤس

 .هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع يأرلا دسفت نأ تداك ةظاظفو ةظلغب هعفدف «كلذ يف

 نسحلاو ةمطاف هدنعو هل نذأف «هيلع نذأتساف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تيب ىلإ لدعف

 :ةبارق ينم مهمرقأو ءامحر يب موقلا سمأ كَّنِإ ,يلع اي :هل لاقف مالسلا مهيلع نيسحلاو

 :هل لاقف .هتدصق اميف هللا لوسر ىلإ يل عفشا ابتاخ تئج امك نعجرأ الف كتئج دقو

 نأ عيطتسن ام رمأ ىلع هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مزع دقل - نايفس ابأ اي - كحيو»

 كل له دمحم تنب اي :اهل لاقف «مالسلا اهيلع ةمطاف ىلإ نايفس وبأ تفتلاف ؛(هيف هملكن

 ام :تلاقف .رهدلا رخآ ىلإ برعلا يديس انوكيف «سانلا نيب اريجي نأ كينبا يرمأت نأ

 ./97 :” يدقاولل يزاغملا ()



 دا

 ريحتف .«هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع دحأ ريجي امو ,«سانلا نيب اريجي نأ ياينب غلب

 «نسحلا ابأ اي :لاقف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلع لبقأ مث «(هدي يف طقسو) نايفس وبأ
 .كنع ينغي ًائيش ىرأ ام١ قدموا ريمأ هل هناقف 3 ضنا لط تسع نق رزؤمألا فز

 ًاينغُم كلذ ىرتف :لاق ؛«كضرأب قحلا مث سانلا نيب رجأف مّقف ,ةنانك ينب ديس كنكلو

 يف نايفس وبأ ماقف .«كلذ ريغ كل دجأ ال ينكلو نظأ ال - هللاو - ال» :لاق ؟ًائيش ينع

 .©"0قلطناف هريعب بكر مث .سانلا نيب ثرجأ دق نإ .سانلا اهيأ :لاقف دجسملا

 اهجوزل لعبتلا نسح 2 مالسلا اهيلع اهداهج

 باوثلا نع ءاسنلا ضّوعو «لاجرلا ىلع هبجوأ يذلا داهجلا ةأرملا نع مالسإلا طقسأ

 ظفح لاجرلا ىلع ناك اذإو .لّعبتلا نسح يف ّنهداهج لعج نأب نيدهاجملل ريبكلا

 ةلئاعلا طيحم ظفح ءاسنلا ىلع بّجوت دقف «ةّيجراخلا ةّيمالسإلا دالبلا دودحو روغثلا

 دقو «لاتقلا تاهبج نم مهتدوع دعب نودهاجملا هيلإ يوأي يذلا ملاسلا ٌوجلا ماتو

 لامعألا يقابو داهجلا باوث لدعي ًاباوث جوزلا ةارادّمو لّعبتلا نسُحب ّن ىلاعت هللا لعج

 .ءاسنلا نود لاجرلا اهب ٌصتخا يتلا

 :لاق «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع ةغالبلا جبن حرش يف ديدحلا يبأ نبا جرخأ

 ندبلا ةاكزو «ةاكز ءيش لكلو .فيعض لك داهج حلاو ءٌيقت لك نابرق ةالصلا»

 ."”(لّعبتلا نسح ةأرملا داهجو .موصلا

 هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدح يف) رمع نع هدانسإب يناهبصألا ليعامسإ ىورو

 )١( داشرإلا ١:19 18#

 ) )5ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جبن حرش 18: 81.

 .٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا داهبج - نورشعلاو يداحلا لصفلا»
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 كنا

 «ةرمعلاو ٌجحلا ءافعضلا داهج ؟ءافعضلا داهج نع ينولأست متئج ...» :لاق «(هلآو هيلع

 ."7ثيدحلا - «اهجوزل لعبتلا نس ةأرملا داهج ؟ةأرملا داهج نع ينولأست متئجو

 (هلآو هيلع هللا لص) يبنلا تتأ اَّنَأ ةيراصنألا ديزي تنب ءامسأ نع يقهيبلا جرخأ

 كل يسفن - ملعاو «كيلإ ءاسنلا ةدفاو نإ !يّمَأو تنأ يبأب :تلاقف ءهباحصأ نيب وهو

 ىلع يهو اَّلِإ اذه يجرخمب ٌتعمس برغ الو قرش يف ةنئاك ةأرما نم ام هنأ - ءادفلا

 .كلسرأ يذلا كهلإبو كب اّنمآف ءءاسنلاو لاجرلا ىلإ قحلاب كنعب هللا ْنِإ .ييأر لثم

 تالماحو «مكتاوهش ىضقمو .مكتويب دعاوق ءتاروصقم تاروصحم ءاسنلا رشعم اَنِإو

 دوهشو ىضرملا ةدايعو تاعامجلاو ةعمجلاب انيلع متلّضف لاجرلا رشاعم مكّنِإو ؛مكدالوأ
 اذإ مكنم لجرلا ْنِإو هللا ليبس يف داهجلا كلذ نم لضفأو .جحلا دعب جحلاو زئانجلا

 مكل انيّبرو ,مكباوثأ مكل انلزغو .مكلاومأ مكل انظفح ًاطبارم وأ ًارمتعُم وأ ًاّجاح جرخ

 .؟هللا لوسر اي رجألا يف مككراشن اف «مكلاومأ

 ةلاقم متعمس له» :لاق مث هلك ههجوب هباحصأ ىلإ (هلآو هيلع هللا لص) يبنلا تفتلاف

 ةأرما َّنأ اننظ ام هللا لوسر اي :اولاقف ؟(هذه نم اهنيد رمأ يف اهتلءاسم نم نسحأ طق ةأرما

 اهتيأ يفرصنا» :اهل لاق مث اهيلإ (هلآو هيلع هللا لص) يبنلا تفتلاف !اذه لثم ىلإ يدتب#

 هتاضرم اهبلطو اهجوزل ّنكادحإ لعبت نسح ْنأ ءاسنلا نم كفلخ نَم يملعأو «ةأرملا

 ©" .ًاراشبتسا رّبكتو للبت يهو ةأرملا تربدأف .«هلك كلذ لدعي هتقفاوم اهعابّتاو

 اهتيب يف مالسلا اهيلع ءارهزلا داهج عوضوم ىلإ لوألا دّلجملا يف انضّرعت :لوقأ

 .اههجاو يتلا بعاصملا لّمحت يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوز اهترزاؤمو

 )١١( يناهبصألا ليعامسإ - ةوبنلا لئالد 7: 50١ -5907.

 يقهيبلل نايإلا بعش (؟) 5: / 57١.41/47ح



 ديلا

 ةفيقسلا ٌباحصأ مالسلا اهيلع اهداهج

 دشأ مهّيبن اوفج دقف «مهلاعفأ ةفيقسلا ةعامج ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا تركنأ

 ةدعاس ىنب ةفيقس ىلإ اوعرهو ةاّجسم هتزانج اوكرتو «هينيع ضمغأ نأ دّرجمب ءافج

 .مهقح هللا لوسر تيب لهأل اوفرعي نأ نود ءرمألاب نوٌّدبتسيو ةطلسلا ىلع نوعزانتي

 ىلع هودهاعو بيرقلا سمألاب مخ ريدغ ةعقاو يف نينمؤملا ريمأل اوعياب مهن ا

 ايَّيلم هجارخإو رانلاب اهباب مارضإو هراد ىلع موجه لاب كلذ ىلع اودازو «ةعاطلاو عمسلا
 !!عيابي يك دجسملا ىلإ داقي

 اننا

 لخد ركب ابأ سانلا عياب امل :لاق نامثع نب ناورم نع لاله يبأ نبا نع ديفملا ىور

 رمع لاقف ءاوجرخي نأ اوبأو مالسلا اهيلع ةمطاف تيب دادقملاو ريبزلاو مالسلا هيلع يلع

 مكيلع :ركب وبأ لاقف ,هفيس هعمو ريبزلا جرخف !ًاران تيبلا مهيلع اومرضأ :باطخلا نب

 لاقف هدي نم فيسلا عقوو ضرألا ىلع طقسو همدق تَلْزَف ؛هوحن اودصقف !بلكلاب

 هيلع بلاط يبأ نب يلع جرخو ءرسكنا ىتح رجح ا هب برضف ؛رجحلا هب اوبرضا :ركب وبأ
 :لاقف ؟نسحلا ابأ اي كنأش ام :لاقف سامش نب سيق نب تباث هيقلف ةيلاعلا وحن مالسلا

 لاقف .(ركنُي الو كلذ نع عفدي ال هل عَيابُي ربنملا ىلع ركب وبأو !يتيب لع اوقرحي نأ اودارأ"

 «ةنيدملا ىلإ اداع ىتح ًاعيمج اقلطناف ؛كنود لتقأ ىتح ًادبأ كدي يّقك قرافت ال :تباث هل

 :لوقت يهو ءموقلا نم دحأ نم اهراد تلخ دقو ءاهءاب ىلع ةفقاو مالسلا اهيلع ةمطافو

 انيديأ نيب ةزانج هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر متكرت .مكنم ًارضحم ءوسأ موقب يل دهعالا»

 .")(ًاقح انل اورت لو متعنص ام انب متعنصو انورمأتست مل ءمكنيب مكرمأ متعطقو

 0 تجرخ ركب ابأ سانلا عياب امل :لاق ريبزلا نب ةورع نع دوسألا يبأ نع ديفملا ىور

 )١١( :7/ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛ 5 8 ص :ديفملا يلامأ 77١.

 .٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا داهج - نورشعلاو يداحلا لصفلا»
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 ءطق مويلاك ٌتيأر ام١ :تلاقو اهباب ىلع تفقوف هلآو هيلع هللا لص دمحم تنب ةمطاف

 اودبتساو ءانرهظأ نيب ةزانج هلآو هيلع هللا لص مهيبن اوكرتو ءرضحم ءوسأ اورضح

 ."0(اننود رمألاب

 رمع بيبالتب ذخأت ءارهزلا

 ىضرت اهلعجت مل ءاهيبأ ليحر دعب مالسلا اهيلع ءارهزلا اهتهجاو يتلا ملاظملا لعجت مل

 «ةوارضو ةوسقب اهتيب مجوه دقلو ءاهاذأو اهملظ يف كرتشي مل نَّم اهببسب باصي نأ
2 7 7 
 ىنك امث ءىرج ام ءارهزلا ىلع ىرجو رادلا تمحتقاو ءاهراد باب يف رانلا تلعشأو

 اهنكل ,«ناك ام مهرمأ نم ناك نأ املا |ملوقب مالسلا امهيلع قداصلاو رقابلا نامامإلا هنع

 لزنيس ناكو - باذعلا لزني نأ ةيشخ «باذعلاب اهيملاظ ىلع وعدت نأ اهسفنل حمست مل

 نينمؤملا ريمأ اهجوز اهربص يف ءارهزلا تهباش دقو .رايخألاو رارشألا ٌمعيف - ديكأتلاب

 ريمأل نَم عيابيل البكم ديتقاو هتيب مجوهو ةفالخلا يف هقح بصتغا دقف «مالسلا هيلع

 ءامسلا ىلإ هدي عفر ىتح !عيابي مل نإ لتقيس هّنِإ هل ليقو «ةعاطلاو ةرمإلا ٌقح هيلع نينمؤملا
 ()!«نوراه ليئارسإ ونب تفعضتسا امك ينوفعضتسا موقلا َّنِإ مهللا» :لاقف

 |امهيلع هللا دبع يبأو رفعج يبأ نع «يىفعجلا دمحم نب هللا دبع نع هدانسإب ىنيلكلا ىور

 بيبالتب ثذخأ - ناك ام مهرمأ نم ناك نأ امل - مالسلا اهيلع ةمطاف َّنإ» :الاق مالسلا

 ءالبلا بيصي نأ هركأ نأ الول - باطخلا نب اي - هللاو امأ :تلاق مث اهيلإ هتبذجف رمع
 و

 ."”«ةباجإلا عيرس هدجأ مث هللا ىلع مسقأس ينأ َتملعل .هل بنذال نم

 .777 :راونألا راحب ؛450 ص :ديفملا يلامأ )١١(

 .71 :8 ينيلكلل يفاكلا :رظنأ (؟)

 .459 ١: ينيلكلا خيشلا - يفاكلا (*)



 د كمل

 !ةلوحرم ةموطخم اهكنودف ءاًيرف ائيش تئج دقل ؛ةفاحق يبأ نب اي

 ملاظلا مكاحلا مالسلا اهيلع ءارهزلا تبطاخ ًابضغو ةمقن ضيفت ةيران تارابعب

 هبطاخت مو .هناوعأو هسارح مامأ دّدرتت وأ «هناطلسبو هب هبأت نأ نود .هيغ يف رداسلا

 يه تارابعب تهاف «ىبزلا و غلبو بطخملا ىغط دقف «ليجبتلاو ميظعتلا ظافلأب

 اهيف لوقت «تاملكلاب اهنم هبشأ ةيناكربلا ممحلاو بهللاب

 س عع

 ٌتنج دقل «يبأ ثرأ الو كابأ - ةفاحق يبأ ّنب اي - ثرت نأ هللا ىبأ !يبأ ثرإ رتبأأ»

 .دّمحم ميعزلاو هللا مكحلا معنف ذ ءكرشح موي كاقلت ًةلوحرَم ًةموطخت اهكتودف !ًايرف ًائيش

 هيتأي نم نوملعت فوسو رقتسم أبن لكلو ,نولطبملا رسخي ةعاسلا دنعو «ةمايقلا ٌدعوملاو

 !")(ميقُم ٌباذع هيلع لحيو هيزخُت ٌباذع

 ءادهشلا نيدهاجملا روبقو ةزمح ءادهشلا دّيس ربق دهاعتت ءارهزلا

 يذلا ةزمح ءادهشلا دّيس اهمعب اهباصمل عومدلا تفرذو مالسلا اهيلع ءارهزلا تأت

 ماّيأ ىسقأ يف مهنع عفادو مالسإلل ىلوألا مايألا ذنم هباحصأو هللا لوسر نع حفان
 - 3 8 3 5 ضم

 ارودغم دحأ ةعقو يف دهشتسا ىتح .دحأو ردب يف مالسإلا نع عفاد مث «ةكم يف ةوعدلا

 مث «هدنع يكبتو ةرايزلاب ةزمح ربق دهاعتت ءارهزلا تناكو «ئثحو هيلإ هددس حمرب

 .ةفورعملا اهتحيبست اهب حبست ةحبسلا هتبرت نم تلمع

 اهيلع ةمطاف تناك هلآو هيلع هللا ٍّلص هللا لوسر ضبق امل :لاق ديبل نب دومحم نع

 ربق تيتأ مايألا ضعب يف ناك املف .كانه يكبتو ةزمح ربق يتأتو ءادهشلا روبق يتأت مالّسلا

 اهيلع تمّلسو اهتيتأف .تنكس ىتح اهتلهمأف «كانه يكبت مالّسلا اهيلع اهتدجوف ةزمح

 )١( ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جبخ حرش 15: 5117.

 .٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا داهبج - نورشعلاو يداحلا لصفلا»
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 ءورمع ابأ اي) :تلاقف .كئاكب نم يبلق طاين تعطق هللاو دق ءناوسنلا ةديس اي :تلقو

 لوسر ىلإ هاقوشاو «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ءابآلا ريخب تبصأ دقف «ءاكبلا يل ٌقحل

 :لوقت مالّسلا اهيلع تأشنأ مث !«هلآو هيلع هللا لص هللا

 ٌرثكأ هلو تام ذم يبأٌركذو | هّركِؤذ لق تّيمًاموي تاماذإ

 ."”بيرق هاندروأ دقو ؛ثيدحلا رخآ ىلإ-

 مالّسلا اهيلع ةمطاف تشاع» :لوقي هتعمس :لاق «مالَّسلا هيلع هللا دبع يبأ نع

 لك يف ءادهشلا روبق يتأت ؛ةكحاضاالو ةرشاك رت مل ًاموي نيعبسو ةسمخ اهيبأ دعب

 .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك انهيه :لوقتف ءسيمخلاو نينثإلا ؛نيترم ةعمج

 .71نوك نسشملا ناك انهيه

 موقتو ةزمح ربق روزت اهيلع هللا تاولص ةمطاف تناك» :لاق مالّسلا هيلع رفعج يبأ نع

 ."7(نورفغتسيو نوعديف اهعم ةوسن عم ءادهشلا روبق يتأت تبس لك يف تناكو «هيلع

 ءادهشلا روبق يتأت تناك مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنإ» :لاق مالّسلا هيلع هللا دبع يبأ نع
 ٠ ظ005- ٠ تا نامكلا 7 00 :2

 ملاظلا مكاحلا ةنبا بجحب يصوت ءارهزلا

 ةيلاغلا اهتايح تعفدو «هللا لوسر ربنم ىلع نيطّلستملا ملظ ةدهاجملا ءارهزلا تحضف

 مث ةّيمالسإلا ةريسملا ال تضّرعت يتلا ةريطخلا ةرماؤملا داعبأب ةّمألا ةيعوت لاجم يف

 . ١98 ص :زازخلل مالّسلا مهيلع رشع ينثالا ةمئألا ىلع صنلا يف رثألا ةيافك )١(

 .8 ح/ 578:7 يفاكلا (0)

 .مالسإلا مئاعد نع 3” ح / ١59 :1/9 راونألا راحب (")

 51/8:١. ٍلحلا ةمالعلل ءبلطملا ىهتنم (54)



 ةاكنا»

 نيذلا ضعب اهب موقي دق يتلا يمالعإلا ليلضتلا تالواحم عنمل ةمزاللا ريبادتلا تذهتا

 ,حيحصلا اهراسم نع هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفالخ ةريسم فرح يف اومهسأ

 نأ - يتأيس |ى - نينمؤملا ريمأ تصوأو ءاهيلع لخدي ًادحأ عدت ال نأ ءامسأ تصوأف

 ايفا نم ايوا لإ تعم ةعداغ دا رظسخكيوانلاظ هنو اذه اياوذوي الو ذا اهني

 نم اهنوكب لوخدلا اهتلواحم يف تعّرذت اََّنأو ءاهرارق نع اهينثو اهيلع ريثأتلل ةلواحم يف

 .مالسلا اهيلع ءارهزلا ةّيصوب تكّسمتو ركب يبأل بجتست مل ء(سأ نكل «يبنلا جاوزأ

 وأ اصل راع ارم ليها رور ل يحاور

 تنب اي :ءامسأ تلاقف .« اهتاصيف يونلا ةارلا لع حرطي هلإ ءاسلاب عضب امهتجبقتما

 ل

 هلمجأو اذه نسحأ ام١ :-مالسلا اهيلع- ةمطاف تلاقف بوث اهيلع تحرط مث اهتنحف

 الو -مالسلا هيلع- يلعو تنأ ينيلسغاف تم انأ اذإف !ةأرملا نم لاجرلا هب فرعي ال

 ال :ءاسأ تلاقف لخدت ةشئاع تءاج -مالسلا اهيلع- تيفوت املف .«ًادحأ لع يلخدت

 هللا لص هللا لوسر ةنبا نيبو ينيب لوحت ةيمعفخلا هذه َّنِإ :تلاقف ركب ابأ تكشف !يلخدت

 :لاقو بابلا ىلع فقوف ركب وبأ ءاجف ءسورعلا جدوه لثم امل تلعج دقو هلآو هيلع
 ىلص يبنلا ةنبا ىلع نلخدي هلآو هيلع هللا لص يبنلا جاوزأ تعنم نأ كلمح ام ءامسأ اي

 ءًادحأ يلع يلخدت ال نأ ينترمأ :تلاقف ؟سورعلا جدوه لثم امل تلعجو هلآو هيلع هللا

 يعنصاف :ركب وبأ لاقف ؛اهل كلذ عنصأ نأ ينترمأف ةيح يهو تعنص يذلا اذه اهتيرأو

 ."”اهنع هللا يضر ءامسأو -مالسلا هيلع- يلع اهلسغو فرصنا مث ؛كترمأ ام

 هللا دبع نب دمحأ - ىبقعلا رئاخذ ؛ءاسنلل شعنلا يف درو ام باب "5 - 75 :5 يقهيبلا - ىربكلا نئسلا )١(

 .57 ص :يربطلا

 .٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا داهج - نورشعلاو يداحلا لصفلا»
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 اهتزانج ناخيشلا دهشي ال نأب يصوت ءارهزلا

 ريمأل مالسلا اهيلع ءارهزلا ةّيصو ةّصق نيظعاولا ةضور يف يروباسينلا لاتفلا جرخأ

 ذختت نأ مع نب اي كيصوأ ...) :اهرخآ يف ءاجو ءاهراضتحا دنع مالسلا هيلع نينمؤملا

 لّوأف ءاهل هذختاف هتفصوف !يل هيفص :اهل لاقف ؛هتروص اورّوص ةكئالملا ٌثيأر دقف ًاشعن يل

 كيصوأ :تلاق مث .دحأ لمع الو هلبق دحأ ىأر امو كاذ ضرألا هجو ىلع لمع شعن

 ٌودعو يّودع مم «يقح اوذخأو ينوملظ نيذلا ءالؤه نم يتزانج دحأ دهشي ال نأ

 يتفداو .مهعابتأ نم الو مهنم دحأ يلع ٍلصي نأ كرتت الو .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اهينبا ىلعو اهيلع هللا تاولص تيفوت مث ؛راصبألا تمانو نويعلا تأده اذإ ليللا يف

 .""ثيدحلا -«اهينبو اهلعبو

 ضرم ودب :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع .فيرط نب دعس نع يبسلجملا جرخأو

 قافولا اََّمأ تملعف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو نم ةليل نيسمخ دعب ةمطاف

 نينمؤملا ريمأو ءاهدوهع هيلإ دهعتو اهتيصوب هيصوتو اهرمأب ًايلع رمأت كلذل تعمتجاف

 هللا لوسر َّنِإ نسحلا ابأ اي :تلاقف .هرمأت ام عيمج يف اهعيطيو .كلذل عزجي مالسلا هيلع

 يصاف .هنم دب ال امث دب الو هب ًاقوحل هلهأ لوأ نأ ينثدحو يلإ دهع هلآو هيلع هللا لص

 :لاق «لعفف ًاليل اهنفدو اهزاهجو اهلسغب هتصوأو :لاق .هتاضقب ٌضراو ىلاعت هللا رمأل

 :هل الاقف نالجرلا هيقل اهنفد نم نينمؤملا ريمأ غرف ملف :لاق .اهتكرتو اهتقدصب هتصوأو

 ."2(اهذدهعو اهتيصو :لاق ؟تعنص ام ىلع كلمح ام

 :لاق هيبأ نع «ينئاطبلا نبا نع ٍلفونلا نع عئارشلا للع يف قودصلا خيشلا ىور

 )١( ىسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛07١/ص :نيظعاولا ةضور ”57 : ١91-١97 .

 راونألا راحب (؟) 57:١ 73١.



 دفا

 نفدُت مو ليللاب مالسلا اهيلع ةمطاف تنفُد ةّلع يأل مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تلأس

 ."«نايبارعألا نالجرلا اهيلع ىلصي ال نأ تصوأ ائَأل» :لاق ؟راهنلاب

 هلوقل «نارفاكلا :نايبارعألا :عئارشلا للع نع ربخلا جرخأ نأ دعب يسلجملا لاقو

 . 24 اًقاَفِنَو ارفك ُدَشَأ ُباَرْغَألا# ىلاعت

 يلع نينمؤملا ريمأ لئُس :لاق ةتابن نبا نع .فيرط نبا نع يلامألا يف قودصلا ىور

 ًاليل هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطافل هنفد ةّلع نع مالسلا هيلع بلاط يبأ نب

 مهالوتي نم ىلع ٌمارحو ءاهتزانج مهروضح ُثهرك موق ىلع ةطخاس تناك اََّمِإ) :لاقف

 .")«اهدلو نم دحأ ىلع لصي نأ

 اهاتباو اهلعبو ةمطاف ههجاوت فوس امل يكبي هّللا لوسر

 «ءافجلاو ملظلا نم هدعب هتيب لهأ هاقليس امل ًارارم هلآو هيلع هللا لص هللا ٌلوسر ىكب
 ةلاسرلا ٌدجأ يه مهتدوم َنأبو هللا دنع هتيب لهأ ردق ميظعب ةّرملا ولت ةّرملا هَتّمأ ربخأ هنأ عم

 ّبحأ نم ّنأ هدعب ديزم ال (ب حضوأ هّنَأ عمو .رونلا ىلإ تاملظلا نم اهب مهجرخأ يتلا

 .هبراح دقف مهبراح نمو .هضغبأ دقف مهضغبأ نمو «هللا لوسر ّبحأ دقف هتيب لهأ
 ةرملا ولت ةرملا لزني مالسلا هيلع ليئربج ناكو .هلآو هيلع هللا ىلص هملاس دقف مهملاس نمو

 هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىكب دقف كلذلو «هلاحترا دعب هتيب لهأب عنصُيس اع يبنلا ربخُيف

 ةيخلا حباب ضلت ال دلو هيلعااقلا لط نكبو ا مذاسلا] هيلع قوموا مآ تارلظل
 .مالسلا |مههيلع نيسحلاو نسحلا ةّيمولظمل ىكبو «هتيب لهأ هاريس امل ىكبو «هدعب

 )١( عئارشلا للع ١:  180بابلا ١59 .

 راونألا راحب (؟) 537: 17595 -/3917,

 )( راونألا راحب 475 سلجملا 755 ص :قودصلا يلامأ 57: 709.

 .٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا داهبج - نورشعلاو يداحلا لصفلا»
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 فك

 هتمع نع :(مالسلا اههيلع) نيسحلا نب يلع نع ةرايزلا لماك يف هيولوق نبا ىور
 هللا لوسر َّنِإ) :ليوط ثيدح يف «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هيبأ نعو نميأ ٌّمأ نع .بنيز

 |ملف - لاق نأ ىلإ - ةريرح هل تلمعف «مالسلا اهيلع ةمطاف لزنم راز هلآو هيلع هللا لص

 مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع ىلإ رظن مث .ههجو حسم هدي لسغ نم غرف

 وحن ههجو هّجو مث ءًايلم ءاسلا وحن هفرطب قمر مث ههجو يف رورسلا هنم انفرع [ أرظن ]

 ترجو هبيحن العو جوشنلا لاطأف ءجشني وهو ًادجاس ٌرخ مث وعدي هيدي طسبو ةلبقلا

 نم هدعب مهيلع يرجي |مب هربخأ ليئربج َّنأو .ءاكبلا ببس ركذو .هسأر عفر مث .هعومد

 ."”ريخلا ...(«بئاصملا

 يبأ نب يلع نع «هيبأ نع «نمحرلا دبع نب دمحم نع يلامآلا يف قودصلا خيشلا ىور

 انيلإ تفتلا اذإ .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو انأ انيب»

 يكبأ :لاق ؟هللا لوسر اي كاذ امو :تلقف .يدعب مكب عنصي امن يكبأ :لاقف

 يذلا مسلاو ,ذخفلا يف نسحلا ةنعطو ءاهدخ ةمطاف مطلو «نرقلا ىلع كتبرض نم

 انقلخ ام هللا لوسر اي :تلقف ًاعيمج تيبلا لهأ ىكبف :لاق .نيسحلا لئقو .ىقسي

 اّلِإ كبجي ال هّنأ يإ دهع دق لجو زع هللا َنإِف .يعاي رشبأ :لاق !ءالبلل الإ انبر
 .7«قفانم الإ كضغبي الو ءنمؤم

 ص باتكلا شماه يف ةياورلا هذه (ةرايزلا لماك) ققحم قحلأ دقو ١167. :5 يرونلا ازريملا - لئاسولا كردتسم )١(
 .(اهاندجو امك اهانلقن «خسنلا يف ةدايز) اهنع لاقو 06غ

 .” :رثألا ةيافك ؛917١ ص :قودصلا خيشلا - يلامألا ()



 نكن

 اهيلع ةمطاف ىلإ ًاموي هلآو هيلع هللا لص يبنلا لخد هَّنأ يسلجملا ةمالعلا جرخأو

 ةمطافو يلعو وه لكألا ىلع اوعمتجاف ءنمسو صرقو رمت نم ًاماعط هل تأيهف مالسلا

 لاطأو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجس اولكأ |ملف «مالسلا مهيلع نيسح لاو نسحلاو

 :لاقف مالسلا هيلع يلع مالكلا يف مهأرجأ ناكو ؛سلج مث كحض مث ىكب مث .هدوجس

 تلكأ امل نِإ» :هلآو هيلع هللا لص لاقف !«كلذ لبق هرن ملام مويلا كنم انيأر هللا لوسر اي

 ليئربج طبهف .«ًاركش ىلاعت هلل تدجسف مكعامتجاو مكتمالسب تررسو تحرف مكعم
 كريخأ الأ» :لاقف .(معنا :تلقف ؟(«كلهأب كحرفل ًاركش تدجسا :لوقي مالسلا هيلع

 لوأ يهف كاتنبا امأ» :لاقف .«ليئربج اي يخأ اي ىلب» :تلقف ؟«(كدعب مهيلع يرجي اهب

 امأو ؛اهعلض رسكيو اهلعب ملظيو اهثرإ عنمتو اهقح ذخؤيو ملظت نأ دعب كب ًاقاح كلهأ
 «مسلاب لتقيو هقح عنميو ملظي هّنإف نسحلا امأو «لتقيو هقح عنميو ملظيف كمع نبا

 ىبستو هلحر بهنيو لويخلا هؤطتو هترتع لتقتو هقح عنميو ملظي هّنإَف نيسحلا امأو

 ؟(دحأ هروزي لهو» :تلقو تيكبف .«ءابرغلا هنفديو همدب ًالمرم نفديو هيرارذو هؤاسن

 ةجح فلأ باوث هل بتكي» :لاق ؟(باوثلا نم هراز نمل امف» :تلق .«ءابرغلا هروزي» :لاق

 ."2تكحضف .(«كعم اهلك ةرمع فلأو

 هيلع هللا لص هللا لوسر رضتحا املا :لاق هَّنأ هيلع هللا تاولص دمحم نب رفعج نعو

 اي كدعب انل نم :لوقت يهو قافأف اهيلع هللا تاولص ةمطاف تكبف «هيلع يشغ هلآ ىلعو

 ."”(هللاو يدعب نوفعضتسملا متنأ :لاقف ؟هللا لوسر

 )١( ص - 94/ ج - يبلجملا ةمالعلا - راونألا راحب 4 4.

 )١( يبرغملا نامعنلا يضاقلا - مالسإلا مئاعد ١: 770.

 .٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا داهج - نورشعلاو يداحلا لصفلا»



 فنا

 هلآو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر ةمرحل كاهتنا ةمطاف ىلع ءادتعالا

 هتنبا ملظي نم َّنَأ ىلع - ديكأتلا اذه لك - هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دكؤي اذامل

 لوقي اذامل !؟رانلا نم هللا هجرخأ ام ءكّلمو ّيبن لك هيف عفش ول ٌنوعلم هدعب ةمطاف

 ةمظاف: بنراجت نيف نأ نيني لعن انّ 1 ؟اهيضخلا تافغيوت اهانفارل قهري"هلا نأ اهنع

 هحجونفوقولا'ىاهانأ: تلثم:ةنظاف نآل (رمألا ةففحقللا وسر اهابأ تاج دق

 ٌقح يف ةرركملا هللا لوسر اياصول اورّكنتو «ريدغلا ةعيبل اورّكنت نيذلا ةفالخلا يبصاغ

 ىلإ ةّمألا ةياده يف اهيبأ ةّيصخش ةدهاجملا ءارهزلا تدّسج .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 .هللا لوسر ةمرخ اهتمرخ تناكف ءاهدشٌرو اهحالف ليبس

 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مس يل - | منجد مر
 .©0«رانلا ىلإ كيصم هللاو !؟ةنجلا

 لاق هنأ هباحصأو ةيواعم ىلع مالسلا هيلع نسحلا هب ٌجتحا ام هنأ يسلجملا جرخأ

 اهتيمدأ ىتح هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف تبرض تنأ» :ةبعش نبا ةريغمل

 هرمأل كنم ةفلاخمو .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرل كنم ًالالذتسا ءاهنطب ىف ام تقلأو

 لهأ ءاسن ةديس ِتنأ» :[اهه] هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو .«هتمرحل ًاكاهتناو

 :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يّدج لاق» :لاق مالّسلا هيلع قداصلا نع يورو
5 20 : . 5 7 1 3 5 

 .«اهلتقيو اهقح اهبصغيو «يتنبا مالّسلا اهيلع ةمطاف يدعب ملظي نم نوعلم نوعلم

 . 7 (ًادبأ رانلا نم هللا هجرخأ ام .كل بصاغ

 .191/ :57 ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب 0 )١(

 كتعيشو كيبحمل هيف نيعَفْشَت دومحم ماقم هللا دنع كلف ءيرشبأ ةمطاف اي» :لاق مث

 كل ضغبم يف اوعَمَش هللا هبّرق كلم لّكو هللا هثعب ّىبن لك َّنأ ول «ةمطاف اي .نيعْفشتف



 2 ههلن)

 مالسلا اهيلع ءارهزلا داهج نم سورد

 يحوي يذلا فراعتملا هجولا ريغ رخآ ًاهجو داهجلل مالسلا اهيلع ءارهزلا تزربأ

 ةايح يف هريظن رعي امم اهداهج ناكو ,برحلا ةحاس يف نارقألا ةدلاجمو لاطبألا ةزرابمب

 يذلا ءىداحلا هجولا كلذ .داهجلل رخآلا هجولا مالسلا اهيلع ءارهزلا ترهظأ .ءاسنلا

 ور اياك مالا اوك رع رار ايم اكرر سل ور جلا ل

 .ىذألل ضرعتتس ابر اََّنأ ملعتو ءاهداهج ةبيرض عفد اهيلع نأ ًائيقي ملعت مالسلا اهيلع

 ىلإ مهب رمألا ٌرجني دقو «ةيلاعلا اهتلزنمو يماسلا اهماقم ىلع نورساجتي دق اهيملاظ ْنأو

 يف تراس اهنكل «ريسملا اذه يف اهتايحب ةيحضتلا ىلإ اهب رمألا لصي دقو ءاهراد ةمحاهم

 ًاخسار اهفقوم باوصب اهنيقي ناك لب ؛ةدحاو ةظحل مدنت نأ نود هرخآ ىلإ داهجلا اذه

 .ًاخوسر ّدشأ لب «لابجلا خوسر

 ابّئأو :ةعرسب رمثُي ال ام داهجلا نم نأ ملعت اهيلع هللا مالس ةدهاجملا ءارهزلا تناكو

 اهضارعإو اهضارتعاو اهتضبن روذب نأو ءاهتايح يف ةيداهجلا اهتكرح راث فطقت ال دق

 «نورق دعب وأ ءتاونس دعب ولو رمثتو ٌقحلاو لدعلا داشن ةدئفأ يف تبنتس اهتعطاقمو

 .ضبني قرع اهندب يف ماد ام اهداهج يف أّكلتت لو تدهاجو تّدصت اهنكل

 اهدرفمبو «ًانايحأ هتقفرو نينمؤملا ريمأ فاصم يف دهاجت مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك

 نالطبو اهفقوم باوص ىلع لدتستو مهشقانتو اهيملاظ ججاحت تناكو «ىرخأ ًانايح

 مدختست تناكو «هلآو هيلع هللا لص يبنلا ثيداحأبو ميركلا نآرقلا تايآب مهفقاوم

 لب .هفقاوم أطخب فرتعيو اهججحل نعذّي مصخلا ناكو «ةيقطنملا تالالدتسالا ًانايحأ

 ةروسكملا ءاهيبأب ةعوجفملا ءارهزلا اندهاشو .هلطاب ىلع ّرصي ناك هنكل ءًانايحأ يكبي ناك

 ااو

 .٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا داهج - نورشعلاو يداحلا لصفلا»



> 

 ججحلا ميقتو مهشقانتو اهيملاظ مكاحتف دجسملا يف فقتو اهحارج ىلع ىماستت .علضلا

 ةبالصو ةّوقب ركب يبأل لوقتو دجسملا يف بطخت ةعوجفملا ءارهزلا اندهاشو «مهيلع

 دعوملاو ,دمحم ميعزلاو .هللا ُمَكَلا معيف ذ ءكرشح موي َكاقلت ةلوحرم ةموطخم اهكنودف»

 ٌباذع هيتأي نم نوملعت فوسو ٌرقتسم أبن لكلو «نولطبملا رسخي ةعاسلا دنعو «ةمايقلا

 .(ميقُم ٌباذع هيلع لحيو هيزخي

 تاهجو ءادبإ نع ىتح نوجّرحتي ةباحصلا لاجر مظعم اندهاش يذلا تقولا يف
 ©).هتعراقمو مئاقلا ماظنلا ةهجاوم نع الضف «مهرظن

 تصمت سقي ريك رطب مسرع - ممظك جرت

 )١( 45ص «يمئاق يلع روتكدلل «(ةيسرافلاب) مالسإ يوناب نيرترب ةمطاف :رظنأ 10.



 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف





 فلفل

 نآرقلا تايآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 مهرذق عفرو «سندو سجر لك نم نيموصعملا هتيب لهأو ميركلا هيبن ةزعلا بر رّهط

 انقلخل ًابيط مهيلع انتالص انلعجو .هّمسا اهيف ركذُيو عفرُت نأ هللا نذأ تويب يف مهلعجو

 |ىك «هتمكح نداعمو ىلاعت هتمحر باوبأ مه مالسلا مهيلع تيبلا لهأ .انسفنأل ةراهطو

 يف ُنآرقلا لزني نأ يعيبطلا نم ناكو .هدابع نيبو ىلاعت قلاخلا نيب ضيفلا ةطساو مْ

 مراكملل ةحضاولا قيداصملاو ميركلا نآرقلل ّيقيقحلا بطاخملا اونوكي نأو «مهتويب

 ّيقيقحلا رّسفملا اونوكي نأو .هنساحمو نآرقلا مئارك مهل نوكي نأو .هيف لئاضفلاو ىقتلاو

 .نآرقلا تايآل

 دحأ تناك دق اهتفرعم نع سانلا مطُف يتلا اهيلع هللا مالس ةرهاطلا ةعضبلا َّنأ ىرنو

 اهرابتعاب وأ ةّصاخ اهيف تدرو يتلا ةميركلا ةينآرقلا تايآلا نم ريثكل ةزرابلا قيداصملا

 دودح - ضعبلا اهاصحأ (ىك - تايآلا كلت تغلب دقو «مالسلا مهيلع تيبلا لهأ نم

 .ةيآ (55)

 «مالسلا اهيلع ةمطاف فاصوأ تدجو نآرقلا يناعم رثكأ يف رظنلا تنعمأ اذإ كّنِإ لب

 ةّيدوبعلا تاجرد نم ةجرد ٌمتأو ىلعأ يف تناك ةلماكلا ةأرملاو ىربكلا ةروتسملا كلتف

 دابعلا نم دحاو لكل نآرقلا يف تلّجس يتلا ةحودمملا تافصلا نم ةفص لكو «لامكلاو

 ىوتسمب ةرّدخملا كلت يف تناك نيلسرملاو ءايبنألا نم يبن لكلو ءنيبّرقملاو نيح اصلا
 .""”لاثملا ةميدعلا تافصلا كلتل ةعماج ةعومجم يه تناكو «لامكلا نيع

 ءاسنلا ضعب يف تلزن يتلا ةميركلا ةّينآرقلا تايآلا يف لّمأتلا ٌّقح انلّمأت ول ان اك

 ٠ نآرقلا تايآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو يناثلا لصفلا»



 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مس ل - | منجد مر

 فاقت
 اندجول «ىوقتلاو نايإلا يف ةودقلا ّنهرابتعاب ميركلا نآرقلا ٌنهركذ يتاللا تانمؤملا

 ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا ٌنمتدّيس يف تدرو دق ءاسنلا مكلت يف ةدراولا فاصوألا نأ

 ال ,نيعمجأ ةّنحلا لهأ ءاسن ةدّيس يه مهلضفأو لسرلا متاخ ةعضب ْنأل ءلمكأو ّمتأ وحن

 .نهنم ةدحاو ّيأ اهتاج رد ىلإ ىقرت

 (رْذدقلا هلي ب ُهاَنلَرنأ اَنِإ) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 اهيلع ةمطاف ءارهزلا (ةفرعم) َّنأ نع مالسلا مهيلع تيبلا لهأ تاياور تئدحت

 ةميظعلا ةليللا كلت ردقلا ةليل (كاردإ) حاتفم يه ءاهتفرعم نع قلخلا مطف يتلا مالسلا

 ,رمأ لك نم مهّبر نذإب اهيف حورلاو ةكئالملا لّرنت يتلاو ,نآرقلا اهيف ىلاعت هللا لزنأ يتلا

 .ميكح رمأ لك نم اهيف قرفُي يتلاو

 ليَ يف هَلْ اًنإإ# :لاق هنأ مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع يفوكلا تارف ريسفت يف ءاج

 ةليل كردأ دقف اهتفرعم قح ةمطاف فرع نمف هللا :ردقلاو «ةمطاف :ةليللا» 74رْدَقلا

 ©0.«اهتفرعم نع اومطُف قلخلا ّنأل ةمطاف تيمس (َّنإو .ردقلا

 (َرْخْوَكْلا ٌتاَنْيَطَعَأ اَنِإ) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ابَّأ نينيع يذ لكل نّيبتي اهتافو دعبو لبق مالسلا اهيلع ةمطاف ةايح ءارقتسا لالخ نم

 تقبطنا دقلو 97 ردوكحْلا ٌكاَئيَطْعأ نإ ىلاعت هلوق هيف درو يذلا ريثكلا ريخلا يه

 ىلعو هتيب لهأ ىلعو (هلآو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر ىلع اهتكرب ةرثكل يناعملا :نيايم

 ١. ةيآلا :ردقلا ةروس )١(

 ١. ةيآلا :رثوكلا ةروس (7)



 بع
 ىلع يتلا ةمطاف لثم (هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر دعب ةكرب يأف «نينمؤملا ريمأ ةعيش

 م

 اهيلع هللا مالس ةمطاف ةكرب نم لضفأو ربكأ ةكرب يأو !ىلوألا نورقلا تراد اهتفرعم

 تدّسج ىتلا ةمامإلل ربكألا ءاعولا تناك ثيح ءايندلا ةايحلا هذه يف ةصاخو ةعيشلا ىلع

 !ىربكلا ةيالولا قيداصم لضفأ

 1 فاذع

 مهنم «مالسلا اهيلع ةمطاف يف تلزن رثوكلا ةيآ نأ ىلإ انباحصأ نم ةدع بهذ دقو

 كلذ رهظ دقو «ةيرذلاو لسنلا ةرثك وه» :لاق عماجلا عماوج هريسفت يف يمربطلا ةمالعلا

 .«مالسلا اهيلع ةمطاف دلو نم هلسن يف

 (هلآو هيلع هللا لص) هدالوأ رثوكلا :هلوقب يأرلا اذه ىلإ يزارلا رخفلا بهذ دقو

 ىلع نوقبي ًالسن هيطعي هنأ ىنعملاف ,دالوألا مدعب هباع نم ىلع ًادر تلزن ةروسلا هذه نأل
 3 5 ِ 5 اال

 يف ةيمأ ينب نم قبي ملو ؛مهنم ئلتمم ملاعلا مث !تيبلا لهأ نم لتق مك رظناف «نامزلا رم
 .©0هب أبعي دحأ ايندلا

 نب ورمع هاجه يبنلا نبا ميهاربإ يفوت امل هنأ بوشآ رهش نبا بقانم يف ءاجو

 ىنعي «ةرثكلا يف ةغلابم وهو «رثوكلا كاْيطْعَأ اّنِإ# تلزنف ءرتبألا هاّرسو صاعلا

 , دال ةرثك

 .7949ص :يدوعسملل ةيمطافلا رارسألا )١(

 .ركفلا راد ط ١١8:17 يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا (5)

 5١. :7 بوشآ رهش نبال «بلاط يبأ لآ بقانم (")

 ٠ نآرقلا تايآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو يناثلا لصفلا»
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 (هّيَح ىلَع ٌماعطلا َنوُمعطُيو ) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 له) ةروس نأ نعو ءاهينباو اهلعبو ءارهزلا راثيإ ةّصق نع عساتلا لصفلا يف انثدحت

 .رّركن الف ,مهيلع همالسو هللا تاولص مهنأش يف تلزن (ىتأ

 ىلَع ٌماعطلا نوُمِعطيو# :ىلاعت هلوق ريسفت ليذ يف «روثنملا ردلا يف يطويسلا جرخأ

 .4 ىَتأ لَه ةروس يف "”4]ريسأو اميتيو انيكحسم هّبُح

 «هَّبَح ىلَع َماَعَطلا نوُمِعْطَيَو# :هلوق ف سابع نبا نع هيودرم نبا جرخأو :لاق

 هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطافو مالسلا هيلع بلاط يبأ نب ىلع يف تلزن :لاق «ةيآلا

 ."'ولسو (هلآو) هيلع

 ( ةّصاّصخ مهب َناكْوْنَو مهسفنأ ىلَع َنوُرْثْؤُي) ةيآقادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 |هيسفن ىلع امههفيض ارثآ فيكو ءاهلعبو ءارهزلا راثيإ ةّصق عساتلا لصفلا يف انركذ

 .مالسلا امهيلع امهقح يف "”«ٌمهسفنأ ىلَع َنوُرِثْؤُيَو# لوزن نعو ءامهتيبص ىلعو

 يبأ نع دهاجمو يئاطلا برح نب يلعو نايفس نب بوقعي فسوي يبأ ريسفت يف ءاج

 :نلقف هجاوزأ ىلإ هللا لوسر ثعبف «عوجلا هيلإ اكشف هللا لوسر ىلإ لجر ءاج َّنأ «ةريره

 نينمؤملا ريمأ لاقف ؟«ةليللا لجرلا اذه نم» :هلآو هيلع هللا لص لاقف «ءاملا اّلِإ اندنع ام

 ؟(«هللا لوسر تنب اي كدنع ام» :اهلأسو ةمطاف ىتأو «(هللا لوسر اي انأ» :مالسلا هيلع

 ىمّون دمحم تنب اي» :ىلع لاقف ««انفيض هب رثؤن اّنكل ةيبصلا توق الإ اندنع ام» :تلاقف

 .8 ةيآلا :ناسنإلا ةروس )١(

 .,00 يداباآزوريفلل ةتسلا حاحصلا نم ةسمخلا لئاضف (0)

 .9 ةيآلا :رشحلا ةروس (؟)



 دفا

 ةمطاف تتأ لكألا نم غرف املف ««امهتنسلأب ناغضمي العجو «حابصملا يئفطأو ةيبصلا

 يبنلا مّلس الف «يبنلا عم ىلص حبصأ املف «هللا لضف نم ةءولمم ةنفجلا تدجوف جارسب

 بجع دقل نينمؤملا ريمأ اي) :لاقو ًاديدش ًءاكب ىكبو نينمؤملا ريمأ ىلإ رظن هتالص نم

 «ٌةّصاصْخْدِهِب ناك ْوَلَو مهِسْفْنا ىَلَع وُرثؤُيَول أرقا ««ةحرابلا مكلعف نم برلا
 ُمُه كِيَلوَأَف# نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ًايلع ينعي «هسفَت حش قوي نَمَو# ةعاجم يأ

 .«َنوُحِلْفُمْلا

 :يريمح لا لاقو

 بيرغ نإ يبنلل لئاقو

 ٌبيرغ لاقو ىفطصملا ىكبف

 ةلعلاف ؟بيرغلا يلعب نك
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 يش دازلا نم له معلا ةنبا

 نان ةيعشتما لاصق كك

 ناري ال يك عابصلا يعطا
 فيضلاو عباصألا ظملي دهاج

 هللا ةكئالم مكنم تبجع

 )١( بوشآ رهش نبال بلاط يبأ لآ بقانم ١:1 /75.

 اريجتسُمممكتيتأدق عياج

 اروكذ يدنع بيرغلل نكي ال
 اروجأم قلطناف فيضللانأ

 انك امي هارأآ ةكتاتحاف

 اريثك ليلقلا لعجي دق هللا

 اروقومهماعطيلخأف

 اريشم ماعطلا ىلإ هرب

 اريبخلا فيطللا متيضرأو

 (7”(اريبك ًالضف) كاذ لاق (مهسفنأ

 ٠ نآرقلا تايآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو يناثلا لصفلا»
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 فه

 (نايقتلَي َنْيَرْحَبلا َجَرَم) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 نْيَرْحَبلا َحَرَم# لكبر 5 ف ا ديعس يبأ نع يلزاغملا نبا جرخأ

 . نيو نيسللا لافأو# ةواكلرملاَو زلوللا

 راطعلا ديعس نب ىيحي ةياور يف ينيلكلا نع ناهربلا ريسفت يف ينارحبلا جرخأو

 ال ٌحَرْرَب امُهَيَب * ناّيقَتلَي نْيَرحَبلاَحَّرَم :لوقي مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس :لاق

 امهدحأ يغبي ال ناقيمع ملعلا نم نارحب (مالسلا |مهيلع) ةمطافو يلع» :لاق .# ن اّيِغْبَي

 00 اهيلع نيسحلاو نسحلا» :4“ِاَجْيَمْلاَو ولولا امُهْنِم ٌحُرَخَي» ؛«هبحاص ىلع

 4 يايقتلب اي نيَرْحَملا َحَّرَم# ىلاعت هلوق يف «يرافغلا رذ يبأ نع يبملجملا جرخأو

 ولولا اَمُهْنِم يرخَي# «مالسلا امهيلع ةمطافو بلاط يبأ نب ّللع نينمؤملا ريمأ :لاق

 مهّبحي ال ؟ةعبرألا ءالؤه لثم ىأر نمف «مالسلا |ههيلع نيسحلاو نسحلا 4 نال

 لهأ ضغبب ًارافك اونوكت الو «مهّبحب نينمؤم اونوكف رفاك الإ مهضغبُي الو ,نمؤمألإ
 ."”رانلا فاؤقلتف ثيبلا

 ,«ي يقلي ٍنْيرحَملا حرم :ىلاعت هلوق ىف كلام نب سنأ نع يجنلبشلا جرخأو
 نسحلا :لاق :4اَجْيَمْلاَو ولولا اًمُهْنِم ٌُرَخَي «مالسلا اهيلع ةمطافو اع :لاق
 (*”رردلا باتك بحاص هاور:يجنلبشلا لاق مث .مالسلا اهيلع نيسحلاو

 7507 ا

 .91/ :7 5 راونألا راحب (")

 .١١١ص :يجنلبشلل راصبألا رون (5)



 يعج
 (نْيغَأ ةٌَرَقاَنتاّي يرُدَو انج اَوزأ نم اَنَل ْبَهاَنيَر) ةيآَ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 باجتسا دقلو «مالسلا مهيلع هتيب لهأو يبنلا وه دحاو قادصم اهل ةفيرشلا ةيآلا

 مالسلا اهيلع ةجيدخ هتجوز نم هل بهوف .هلآو هيلع هللا لص ميركلا هّيبن ءاعد ىلاعت هللا

 نسحلا امه نينبا ةمطاف هتّيرذ نم هل بهوو «مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةدّيس ةمطاف

 ةلهابملا ةيآ يف هللا لوسر ينباب هشرع قوف نم ىلاعت هللا امهاّمس «مالسلا امهيلع نيسحلاو

 ىلص يبنلل ىلاعت بهو مث ايح ماد ام (هبأ اي)ب يبنلا نايداني نانسحلا ناكو «ةفورعملا

 هيلع قداصلا مامإلا َّنأ درو دقو .مالسلا امهيلع نانسحلا امه نيعأ ةّرق هلآو هيلع هللا

 انِبر# نولوقي نيذلا نم ينلعجا ّبر ...:لوقي وهو تيبلاب فوطي ًالجر عمس مالسلا

 هيلع هللا دبع وبأ هل لاقف «#اًماَمإَنيِقتُملِل اْلَعْجِلَو يأ رق اَاَيرْدو اكجِلَوْرأ 'نِم انَلاسَه
 مث .(ةعاطلا ضرتفُم نيقتملل ًامامإ كلعجي نأ هتلأس ءًاططش كبر َتلأس دقل» :مالسلا

 .27تيبلا لهأ مهيف تلزت اّنِإ ةيآلا نأ مالسلا هيلع نيب

 اكل ْبَه اَكيَر يزاول َنيِذْلاَو# :ىلاعت هلوق يف يردخلا ديعس يبأ نع مكاحلا ىور

 هيلع هللا لص يبنلا لاق :"74اماَمإ َنيِقَْمْلِ اَلَعَجِلَو يأ ٌهرف انايرْدَو ائجِاَوْرَأ نم
 :لاق ؟4انتاّيرذ# نَم :لاقو .«ةجيدخ» :لاق ؟#انجلوزأ# (نَم ليئربج اي» :تلق ءهلآو

 ؟ اماَمِإ َنيِقَتُملِل اَلَعْجِلَو# :لاق .«نيسحلاو نسحلا» :لاق ؟*نيعأ ةرق##و ؛(ةمطاف»

 "”.«مالسلا هيلع يلع» :لاق

- 

 انو وول ويقلل :ىلاعت هلوق يف ريبج نب ديعس نع بوشآ رهش نبا جرخأو

 )١( يبرغملا ناعنلا يضاقلل مالسإلا مئاعد :رظنا ١: 70.

 ةيآلا :ناقرفلا ةروس (؟) 5/.

 )( ليزنتلا دهاوش ١:0179.

 ٠ نآرقلا تايآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو يناثلا لصفلا»



 عي ممل ةساكو | ميك م يمت مس يل - | منجد مر

١ 
 نينمَوملا نيم ىف ةصاخ هللاو ةيآلا هذه تلون :لاق ةقيآلا ©104 انايودَو اكجِلوْرَأ "نم أكل نش

 «ةمطاف ينعي 4اًِجِاَوْرَأ 'نِم امل ْبَه اير :لوقي هئاعد رثكأ ناك :لاق .مالسلا هيلع

 يبر تلأس ام هللاو :نينمؤملا ريمأ لاق © نيعأ ةرقإ ,نيسحلاو نسحلا ينعي .#انتاّيرذو#

 هلل نيعيطم ًادلو بر تلأس نكلو «ةماقلا نسح ًادلو تلأس الو ءهجولا ريضن ًادلو

 ("”ينيع هب ترق هلل عيطم وهو هيلإ ترظن اذإ ىتح «هنم نيلجو نيفئاخ

 2 ب

 (ىَبْرَعْلا يةَدَوَلا الإ اَرِجَأ هيلع ْمُكَنَْسَأ ال َلَق) ةيآقادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 هللا َّنإ هللا لوسر اي :اولاقف راصنألا هتتتأ ةئيدملا هلآو هيلع هللا لص هللا ُلوسر مدق ا

 تبكو انقيدص هللا حّرف دقف ءانينارهظ نيب كلوزنبو كب انفّرشو انيلإ نسحأ دق هركذ لج
 ثلُث ذخأت نأ ٌبحنف ٌودعلا كب تمشيف «مهيطعت ام دجت الف دوفو كيتأي دقو ءانّودع

 هللا ىلص هللا لوسر دري ملف ؛مهيطعت ام تدجو ةكم دفو كيلع مدق اذإ ىتح ءانلاومأ

 :لاقو مالسلا هيلع ليئربج لزنف «هبر نم هيتأي ام رظنني ناكو ًائيش مهيلع هلآو هيلع

 انلقن دقو ثيدحلا - مهلاومأ لبقي لو 4ىَبرُقْلا يفوومل الإ ارجل هيَلَعْر كْلأأ ال لُثِج
 فر ةجاحلا دروم

 هيلع كلاس ال لقإل تلزن ال :لاق سابع نبا نع ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ىورو

 تبجو نيذلا ءالؤه كتبارق نمو هللا لوسر اي :اولاق #47 ىَب درقلا يف ذ ةدوَملا الإ اًرجَأ

 نك «امهانباو ةمطافو يلع» :هلآو هيلع هللا لص لاق ؟مهتدوم انيلع

 ./5 ةيآلا :ناقرفلا ةروس )١(

 . 151" :7 5 راونألا راحب ؛57١ :!" بلاط يبأ لآ بقانم (7)

 .7ح /7960 ١: ينيلكلل ينفاكلا :رظنا (")

 .71 ةيآلا :ىروشلا ةروس (5)

 .77151ح / 41/ :" يناربطلل ريبكلا مجعملا (5)



 يفك

 نيسحلا نب يلعب ءيج امل :لاق مليدلا يبأ نع هدانسإب يبلعثلا نع يسلجملا جرخأو
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 هلل دمحلا :لاقف ماشلا لهأ نم لجر ماق قشمد دجسم جرد ىلع ميقأف مالسلا هيلع

 تأرقأ» :مالسلا هيلع نيسحلا نب ب يلع هل لاقف «ةنتفلا نرق عطقو مكلصأتساو مكلتق يذلا

 «لاق .(محرلا أرقأ مو نآرقلا تأرق :لاق (؟(محرلا تأرق» :لاق «معن :لاق «؟نآرقلا

 ,( معنا :لاق ؟مه متنأ :لاق ؟* ىّبرقلا يِفةَدَوَملا الإ اًرْجْأ هْيَلَعمكلاْسأ ال لق# :َتأرق

 ىّيرَقْلا اَذ تاوإ# :«ليئارسإ ينب يف تأرقفأ» :مالسلا امهيلع نيسحلا نب يلع لاق مث

 ."”(معن» :لاق ؟هقح ىتؤي نأ هللا رمأ يتلا ةبارقلا مكّنإو :لاق «"04ُهَقَح

 (عجاَضملا َنَع ْمُهُبوُنَج ىَفاَجَتَت) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 مالسلا امهيلع ةمطافو نينمؤملا ريمأ راز هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنأ ثيدحلا يف درو

 تنب ءامسأ تحتفف ؟(هللا مكمحر لخدأ ءمكيلع مالسلا» :لاقو ءسرعلا موي ةحيبص

 نيب هيلجر لخدأف !«(مكلاح ىلع» :لاقف ءءاسك تحت نيمئان اناكو «بابلا سيمع

 ."7ةيآلا «عجاَضَملا نَءْرُهْبوُتْج ىَفاَجَتَت# امهداروأ نع هللا ربخأف ءامهلجرأ

 كرابو اهنحاف «يإ كقلخ جحا [ك] فلل :لاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنأ يور

 .«ميجرلا ناطيشلا نم |مهتيرذو كب امهذيعأ ٌّنإو ًاظفاح كنم |مهيلع لعجاو امهتيرذ يف
 "لاقل يورو .«ًاريهطت كرهطو سجرلا كنع هللا بهذأ» :لاقف امل اعد هنا يورو

 رّهطو (كرُهط» :لوقي بابلا ىلإ جرخ مث ؛«نانرتقي نيّمجنو ءنايقتلي نيّرحبب ًابحرم»
 .«(مكيلع هفلختسأو هللا مكعدوتسأ ءامكبراح نمل برحو ءامكملاس نمل ملس انأ ءامكلسن

 .75 ةيآلا :ءارسإلا ةروس )١(

 .45حر/ 707:71 راونألا راحب (1)

 57:/١11. راونألا راحب (")
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 هللا ىلص يبنلا اهل اعدف اهيلإ ةجيدخ ةيصوب ًاعوبسأ سيمع تنب ءامسأ امهدنع تتابو

 مكمحر لخدأ ,مكيلع مالسلا» :لاقو |مهتحيبص يف اهاتأ مث ءاهترخآو اهايند يف هلآو هيلع

 هيلجر لخدأف ««(مكلاح ىلع» :لاقف ءءاسك تحت نيمئان اناكو بابلا ءاسأ تحتفف ؟(هللا

 لأسف «ةيآلا "”4عِجاَضَمْلا نَعْرْمبوَُج ىَفاَجَتَتل امهداروأ نع هللا ربخأف ءامهلجرأ نيب

 :تلاقف ةمطاف 00 ؛(هللا ةعاط ىلع نوعلا معن :لاق ؟«كلهأ تدجو فيك :ًايلع

 ةثرو نم امهتيرذو |مهلعجاو ءامهبولق نيب فّلأو ءامهلمش عمجا مهللا» :لاقف .(لعب ريخ»

 ةمئأ مهلعجاو «ةكربلا |مههتيرذ يف لعجاو «ةكرابم ةبيط ةرهاط ةيرذ |مههقزراو «ميعنلا ةنج

 هللا كازج» :لاقو ءاسأ جورخب رمأ مث .««كيضري امب نورمأيو كتعاط ىلإ كرمأب نود

 2"”.هلآو هيلع هللا لص لوسرلا ةراشإب اهب الخ مث ؛«ًاريخ

 لالجإ لولح ةّيوضترملا ةّيولعلا ةرجحلا يف ءارهزلا ةرهزلا تّلح امل :يروجكلا لاق

 ةرهاطلا ةمطاف مادقأ لسغف - ٌيعرشلا بابحتسالا بسح - نينمؤملا ريمأ ماق .ةمظعو

 .ةديدع مكح فافزلا ةليل سورعلا لجر لسغلو «ةكرابملا هديب

 هتئفطأف جارسلا ىلإ ةمطاف تماق ةليللا كلت تناك (ًلف» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق

 (مالسلا |مهيلع) |مهلامج نم هيف رونلا عطسو تيبلا ءاضأف :ءامسأ تلاق ««اهئايح ةّدشل

 تألم ىلوألا ةّرملا يف اهيلع ينيع تعقو (َلف» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق ءامهرونو

 هبشأ ةرّدخملا كلت تناكو .«هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر تيأر يننأكو ءاهتبيه يبلق

 اهيبأ ةيشم مرخت ام اهتيشم تناكو ءاتمسو ًاقلخ (هلآو هيلع هللا ىلص) هللا لوسرب سانلا

 ىلإ موقيل مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف نم نينمؤملا ريمأ نذآتسا ّمث .«هلآو هيلع هللا لص

 )١( ةيآلا :ةدجسلا ةروس 15.

 ) )7راونألا راحب ؛177 : بوشآ رهش نبال بلاط يبأ لآ بقانم 57: /1١1.



 د كقلا

 يه تماق ةالصلا ىلإ ماق اًلف ؛هل تنذأف «هتمعن ىلع هلل ًاركش ءاعدلاو ركذلاو ةالصلا

 اهدعب امو ةليللا كلت ليللا ناييحي اناك اذكهو «مالسلا هيلع هب ًءادتقا مالسلا اهيلع ًاضيأ

 نم مهنمو :4عِجاَضَمْلا نع ْمُهْبوُنْج ىَفاَجَتَت ةميركلا ةيآلا هيف تلزن ىّتح يلايللا نم
 1 ('!.«ةصاخ فافزلا ةليل يف تلزن اهْمِإ) :لاق

 (هّيَلَع ٌباَتَف تامل ِهّبَر نم ُمَدآ ىَقَلَتَه) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 :لاق ءسابع نبا نع هريسفت يف يفوكلا ميهاربإ نب تارف جرخأ

 هاتأ ةنحلا نم يرخأو مدآب ةئيطخلا تلزن امل» :(هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر لاق

 يبرر لق :لاق ؟وعدأ ام ليئربج يبيبح :لاقف .كبر ٌعدا مدآ اي :لاقف مالسلا هيلع ليئربج

 .ينتمحرو لع تبث امالإ نامزلا رخآ يِبلُص نم مهجرخت نيذلا ةسمخلا قحب كلأسأ

 دمحم قحب كلأسأ يبر لق :لاق .يل مهّمس ليئربج اي :مالسلا هيلع مدآ هل لاقف

 نيسحلاو نسحلا قحبو ؛كيبن تنب ةمطاف قحبو كيبن يصو يلع قحبو كيبن

 هلوق كلذو .هيلع هللا باتف مدآ نهب اعدف .ينتمحرو لع تبتامالإ ءكييبن يطبس

 صلخي بوركم دبع نم امو .””4ِهْيَلَع َباَتَف ِتاَمِلك ِهّبَر م ُمَدآ ىَقلَتَف :ىلاعت
 0 .(هل هللا باجتسا الإ نهب وعديو ةّبنلا

 نب رفعج هللا دبع بأ ىلع تلخد :لاق «لاّجلا ناوفص نع نامعنلا يضاقلا جرخأو

 َوُه ُهَنِإ هْيَلَع باَتَف ِتاَمِلك ِهّبَر “نم ُمَدآ ىَقلَتَ# :ةيآلا هذه أرقي وهو مالسلا هيلع دمحم

 )١( يروجكلل ةيمطافلا صئاصخلا 7:/751.

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس /1.

 )"( ص :يفوكلا تارف ريسفت 15/.

 ٠ نآرقلا تايآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو يناثلا لصفلا»



١ 
 نأ مالسلا هيلع مدآ مهلأ ىلاعت هللا َّنِإ ناوفص اي» :لاقف .يلإ تفتلا مث «كٌميِحّرلا باول

 .«هنوسّدقيو هللا نوحّبسي رون نم حابشأ ةسمخب وه اذإف .شرعلا وحن هفرطب يمري

 تقلخ ام مهالول يقلخ نم يتوفص مدآ اي) :لاق ؟«ءالؤه نم بر اي» :مدآ لاقف

 يدابع نم ًادبع َّنَأ ول .مهاداع نمل رانلاو ,مهالاو نملو مهل ةنجلا تقلخ .رانلا الو ةنجلا

 .«هل توفعل ءالؤه ّقحب لإ لّسوت مث يساورلا لابجلاك بونذب ىتأ

 هللا ىحوأف «يل رفغا حابشألا ءالؤه قحب بر اي» :لاق ةئيطخلا يف مدآ عقو نأ (ملف

 يتلا ةرفغملاب بر اي :مدآ لاق .كل توفع دقو يتوفصب ّلِإ تلسوت نإ :هيلإ لجو زع
 مهقح ميظعل كدلو نم ةسمخ ءالؤه مدآ اي :هيلإ هللا ىحوأف .مه نم ينّئربخأ الإ ترفغ

 اذهو يلعلا انأو ءدمحم اذهو دومحملا انأف . يئامسأ نم ءامسأ ةسمخ مهل تققتشا يدنع

 :7نيبسللا اذهف ناسحإلا انأو «نسحلا اذهو نسحملا انأو .ةمطاف هذهو رطافلا انأو .يلع

 ناَميِإِب ْمهتَيَرذ ْمُهَتَعَبِتاَو اونَمآ ٌنيذلا) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا
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 ا وا مهم م
 ) 2 . ههه ل

 مهتيرذ مهب انقحل
 هال

 هللا تاولص نينمؤملا ريمأو ىبنلا يأ - ناهيإلا يف نيلماكلا نينمؤملا نأ ةيآلا ىنعت

 .ةعاطلا بوجو يف مهتايرذ مهب انقحلأ «ناويإلا لاك يف مهتيرذ مهتعبتا نيذلا - اهيلع

 لمعلاب دارملاف .ًائيش ءابآلا عابّتا بوجو ىلع اهانمقأ يتلا ةجحلا نم ةيرذلا انصقن امو

 ."”ءابآلا نم وه يذلا يبنلا لمع وأ هللا لمع نم وهو ةعاطلا بوجو ىلع ةجحلا ةماقإ

 مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيذلا» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع يسلجملا جرخأ

 .977ح /17 :7 رابخألا حرش 8 )١(

 .977ح /17 :7 رابخألا حرش (؟)



 ناكل

 يبنلا» «اوثما نينلا# :لاق ,(ءيش نم مهلمع نم مهانتلأ امو مهتيرذ مب انقحلأ ناهإب

 صقنت ملو» رهيب انْفَحْلَأظ :«ءايصوألا ةمئألا ةيرذلاو نينمؤملا ريمأو هلآو هيلع هللا لص

 ةدحاو مهتجحو لع يف ملسو هلآو هيلع هللا لص دمحم اهب ءاج يتلا ةهجلا نم مهتيرذ

 . "”(ةدحاو مهتعاطو

 هيلع هللا لص يبنلا باحصأ انددع اذإ انك :لاق رمع نبا نع يناكسحلا مكاحلا جرخأ

 نم يلع :لاق ؟وه ام يلعف ,نمحرلا دبع ابأ اي :لجر لاقف «نامثعو رمعو ركب وبأ انلق هلآو

 لوقي هللا َّنِإ :هتجرد يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عم وه دحأ هب ساقُيال تيب لهأ

 ىلص هللا لوسر عم ةمطافف نهي ذ دهب انْمَحْل ناب هيد ُْهَْعَبَاَو 55 يذلا

 ."!|مهعم ٌّنلعو هتجرد يف هلآو هيلع هللا

 هللا لص دمحم لآ) يف ةئاملا مالعأ نم يفنحلا يدرملا نيدلا ماسح ةمالعلا لاقو

 دهب اَْفَسْلَأ ناقل ْمصردْرُصتعَاَو اوُنَمَأ يذلا لوقي ىلاعت هلل نإ :لاق 4"”(هلآو هيلع

 «*.|مهعم ٌنلعو هتجرد يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةمطافف .« 1

 ْمُهيرْدْهتعَباَواوُتَمآَن يِذَّلاَول :ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع يسلجملا جرخأو
 ةديقا ويلاو ةمطافو يلعو يبنلا يف تلزن :لاق «كمُهَيرُدْرِهب اقَحْلا ناي
 اع

 ."”مالسلا مهيلع

 )١( راونألا راحب 0 7: /01".

 .705 :17 0 راونألا راحب (؟)

 .يروكشألا دّيسلا ققحملا ةبتكم نم ةروصم ةخسنلاو ؛17١” ص ()

 7١. ةيآلا :روطلا ةروس (5)

 4١:7١. يفجنلا يشعرملا ديسلل قحلا قاقحإ حرش (5)

 .7 5١:78 راونألا راحب (5)

 ٠ نآرقلا تايآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو يناثلا لصفلا»
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1 

 ْمُكَءاَتْبَأَو اًنَءاَتْبَأ ُمْذَن اَوَناَعَت ْلّقَم) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا
 (اَتَسْفْنََو ُمكَءاَسََو اَنَءاَسنَو

 تلزن دقو «مالسلا مهيلع تيبلا لهأ تاماقم يف ةدراولا تايآلا نم ةلهابملا ةيآ

 َريمأ ىلاعت هللا ىّمس دقو ,نارجن ىراصن عم هلآو هيلع هللا لص يبنلا ةلهابم ةّصق يف

 ادلو) امهَّئأب مالسلا امهيلع نينسحلا ىّمسو «(يبنلا سفن) هنأ مالسلا هيلع ًايلع نينمؤملا
 .(يبنلا ءاسن)ل قادصم اََّأِب مالسلا اهيلع ةمطاف ىّمسو «(يبنلا

 لوسر ىلع نارجن دفو مدق :لاق هنأ ,سابع نب هللا دبع نع نامعنلا يضاقلا جرخأ

 نابوث نب حيسملا دبع وهو - ثراح وبأو بقاعلاو ديسلا مهيفو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 .نارجن لهأ ةداس ذئموي مهو - نارجن فقسأ

 معزت «ميرم نبا ىسيع :اولاق ؟مكبحاص نمو :لاق ؟انبحاص ركذت مل دمحم اي :اولاقف

 تيأر ايف هلثم ًادبع هللا هقلخ نميف انرأف :اولاق .هللا دبع وه ءلجأ :لاق ؟هللا دبع هنأ

 :لاقف مالسلا هيلع ليئاربج لزنو «مهنع هلآو هيلع هللا لص هللا يبن ضرعأف .تعمسو

 وكيف صح هَ َلكَرُث بارت م ُهفلح مآ ٍلْئَمح للا دْنِع ىسيع لكم إل
 :لوقي لجو زع هللا َّنإف :مهل لاقف ؛لوقت امك سيل هَّنِإ امأ :اولاقف «كلذ مهل لاقف «ةيآللا

 زك ااتأو اًنئاتبأ ُعْدَ اَلاَعَت َلقَف ملعلا نم َكئاَج اَم ِدْعَب نم هيف كَجاَح ْنَمْفل
 .«نييذاكحلا ىلع هللا َةْخَل ْلَعجَتف ْلهتبَت مث ْركحَسُفْنآَو ائَسْفْنأو ركحااَمسنَو اناس

 مالسلا هيلع لع ديب ذخأ دقو مهيلإ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر جرخف «كنعالن :اولاق

 انؤانبأ ءالؤه» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف .نيسحلاو نسحلاو ةمطاف |امهعمو

 ام :[بقاعلاو] ثراحلا يبأل لاق ديسلا نإ مث ؛هونعالي نأ اوّمهف .«انسفنأو انؤاسنو



 قيام

 «ٌنكلهنل ًاقداص ناك نإو ائيش هتنعالمب عنصن ل ًابذاك ناك نإ ؟اذه ةنعالمب نوعنصت

 ينونعال ول .هديب ىسفن يذلاو» .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف .ةيزجلا ىلع اوح اصف

 (37.«نيملاظلا هللا كلهألو ءرشب مهنم مهترضحبو لوحلا مهيلع لاح ام

 ٌمُدَناَولاَعَت# :ىلاعت هلوق يف مالسلا هيلع رفعج يبأ نع هريسفت يف تارف ىورو
 :ناف 4 كتاتوو ناين 1 ةسشلا يملا كلل اان

 ”.«(مالسلا هيلع يلع» :لاق 4 كحتكلاو اكتيفئاو#» اةمطافا

 (ُهُمْسا اًهيِفَرْكذُي يومهم هللا َنذَأت ويبي ةيآق قادصممالسلا اهيلع ءارهزلا

 هل حّبسُي يتلا تويبلا نم هّنأل «عفري نأ مالسلا امهيلع ّلعو ةمطاف تيبل ىلاعت هللا نذأ 5 3 5 ع 5 5 *: و ع

 ًاعضاخ همامأ فقي نيمألا ليئربج ناك يذلا تيبلا اذه .لاصآلاو ٌودغلاب اهونكاس اهيف

 .هل نذؤي ىتح لخدي الف .ءلوخدلل نذأتسي

 .دجسملا ىلإ ةعرشم هباب كرتي نأ ميركلا هيبن رمأف ىلاعت هللا همركأ يذلا وه تيبلا اذهو

 لاق ىتح - يبنلا ٌمع سابعلا مهنمو - ضعبلا رّمذتف «ةباحصلا باوبأ لك ٌدسب هرمأ |نيب

 :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر مهل

 ."”«مكباوبأ ٌدسو لع باب حت هللا َّنكلو لع لع باب تحتفو مكباوبأ تددس انأ اما

 ذأ ٍتوُيُبِف# (هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر أرق :لاق ةزرب بأ نع مكاحلا جرخأ

 )١( نامعنلا يضاقلل رابخألا حرش 7: 751-779 .

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس 51١.

 ./85ص :تارف ريسفت (”)

 :يمزراوخلا بقانم ؛4777 :57 ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات ؛5١١ - ١١5 :4 يمغيهلل دئاوزلا عمجم :رظنأ (5)
 .”"14ح /7 6١ص

 ٠ نآرقلا تايآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو يناثلا لصفلا»
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١ 
 :ليق .«هلآو هيلع هللا لص يبنلا تويب يه» :لاق «"74ُهُمْسما اَهيِفَّركحْذُوو عَقْرُت أ ُهَّللا

 ("”.«اهلضفأ نم» :لاق ؟اهنم ةمطافو يلع تيبأ هللا لوسر اي

 :الاق ةديرب نعو كلام نب سنأ نع يبلجملا جرخأو

 ُهمْسا اًهيِفَركْنُيَو عقر أ ُهّللا تأ ِتويِب يف# هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرق

 :لاقف ؟هللا لوسر اي هذه تويب ّيأ :لاقف لجر هيلإ ماقف «4لاَصآلاَوُوُدُعْلاب اف ُهلّْبَسُي
 تيب ىلإ راشأو ؟اهنم تيبلا اذه هللا لوسر اي :لاقف ركب وبأ هيلإ ماقف ««ءايبنألا تويب»

 ."”(اهلضفأ نم معن» :لاق «مالسلا |امهيلع ةمطافو لع

 رفعج ابأ يرصبلا ةماعد نب ةداتق ىتأ :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع ينيلكلا ىورو

 رفعج وبأ هل لاقف «معن :لاق ؟(ةرصبلا لهأ هيقف تنأ» :هل مالسلا هيلع لاقف مالسلا هيلع

 ىلع ًاججُح مهلعجف هقلخ نم ًاقلخ قلخ لجو زع هللا !ةداتق اي كحيو» :مالسلا هيلع

 نع ةّلظأ .هقلخ لبق مهافطصا .هملع يف ءابجن .هرمأب ماّوق .هضرأ يف داتوأ مهف .هقلخ

 نيب تسلج دقل هللاو هللا كحلصأ :لاق مث ًاليوط ةداتق تكسف :لاق .(هشرع نيمي

 «كماّدق برطضا ام مهنم دحاو مادق يبلق برطضا امف «سابع نبا مادقو ءاهقفلا يدي

 0 ُدّللا ا توب (يّدي نيب ؟تنأ قي يردتأ) :مالسلا هيلع رفعج وبأ هل لاقف

 نبال راجت مهلك ال ُلاَجِر * ٍلاَصآلاَوٌوُدُعْلا اهيف هَل ُحْيسُي ممل اهي ركّذُو عقر
 :ةداتق هل لاقف ««كئلوأ نحنو مث تنأف» «4«ٍةاكحّرلا ِءاَيِإَو ةالصلا ماقإَوهَّللا رك نع

 ل لاو هرايمن كور نا لاول ذاق ها يلج ةللاو كفاله

 )١( ةيآلا :رونلا ةروس 5”7.

 .7"07 ١: ليزنتلا دهاوش (؟)

 .يبلعثلا ريسفت نع 727 :77و ؛دئاوفلا عماج زنك نع 775 277 راونألا راحب (”)

 .١حر/ 555-701 :5 يناكلا (:)



 ناد 2-0

 َسْجّرلا ُمكنَع بهذين هللا ديري اَمْنِإ) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 (اريهطت مكَرهطيَو تْيَبلا لهأ
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 «مهتراهطو مهتمصع ىلع صنت يهو «مالسلا مهيلع تيبلا لهأب ةصاخ ريهطتلا ةي

 هللا لوسر ناك ةيآلا هذه تلزن املو .مهتعاطو مهتعباتم نيملسملا لع بجوت اَّنأ اك

 :لوقيف ةالص لك دنع رهشأ ةعست مالّسلا امهيلع ٌّيلعو ةمطاف باب يتأي هلآو هيلع هللا لص

 .©”ةيآلا - 4ِتْيَبْلا لهآ سجّل ٌمكحنَع بعلي للا ُديِرُي امّنِإ هللا مكمحر ةالصلا»

 يف ناك هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا َّنأ - اهنع هللا يضر - ةملس ّمأ نع هدانسإب دمحأ ىور

 .«كينباو كجوز يعدا» :امل لاقف «هيلع اهب تلخدف ةريزخ اهيف ةمربب ةمطاف هتتآف اهتيب

 وهو ةريزخلا كلت نم نولكأي اوسلجف هيلع اولخدف نسحلاو نيسحلاو ٌّنِلع ءاجف :تلاق

 هللا لرنأف «ةرجتمملا يف لصأ انأو :كلاق .يرييخ هل ءانلك هنت ناكد ىلع هل ةمانم.لغ

 زك رئهطُبَو تْيَبلا َلْهَأ سْجّيلا ٌمكحنع ٍبِهْذُيل هللا ُديِرُي امن ةيآلا هذه لجو زع
 مث ءامسلا ىلإ اهب ىولأف هدي جرخأ مث هب مهاّشغف ءاسكلا لضف ذخأف :تلاق ."”!يهطت

 مهللا ًاريهطت مهرهطو سجرلا مهنع بهذأف يتصاخو يتيب لهأ ءالؤه مهللا» :لاق

 تلخدأف :تلاق .«ًاريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع بهذأف يتصاخو يتيب لهأ ءالؤه

 ."”«ريخ ىلإ ِكّنِإ ءريخ ىلإ كَّنإ :لاق ؟هللا لوسر اي مكعم انأو :تلقف تيبلا يسأر

 يبأ نبا رفعج ىلإ هدانسإب ةيآلا هذه ليوأت يف يبلعثلا ريسفت نع يبسلجملا جرخأو

 :لاق ءامسلا نم ةطباه ةمحرلا ىلإ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رظن امل :لاق رايطلا بلاط

 )١( راونألا راحب ؛؟5١ :ا/ يناشاكلل يفاولا 707:15.

 ةيآلا :بازحألا ةروس (؟) "77.

 دمحأ دنسم (؟) 5: 7917.

 ٠ نآرقلا تايآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو يناثلا لصفلا»
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 ةمطافو ًايلع ىل ىعدا» :لاقف هللا لوسر اي انأ :بنيز تلاق -نيتّرم - ؟(وعدي نم»

 ةمطافو ًايلعو ءهلاش نع ًائيسحو «هنيمي نع ًانسح لعجف :لاق :(نيسحلاو نسحلاو

 2( ىتيب لهأ ءالؤهو ًالهأ ىبن لكل 3 مهللا» :لاق مث ا ءاسك مهاشغ مث ههاجت

 دك رهطُيَو تيَبلا لْهأ سْجّرلا ُمكحنع بهذي هللا ُديِرُي اَمَّنإ8# :لجو زع هللا لزنأف
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟مكعم لخدأ الأ هللا لوسر اي :بنيز تلاقف .4اًريهطت

 .20(هللا ءاش ةااريخ لإ فنإن كناكم» :هلآو

 ةَملَك اَلَثَم هللا َبَّرَص َفْيَك َرَث مثأ) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 (ةَبّيَط ةَّرَجّشك َةَبيَط

 يبأ ىلع تلخد :لاق يمعثخلا مالس نع ليزنتلا دهاوش يف يناكسحلا مكاحلا جرخأ

 تبث اَهُلْصَأ:ىلاعت هللا لوق «هللا لوسر نب اي :تلقف مالسلا هيلع يلع نب دمحم رفعج

 رمثلاو «نينمؤملا ريمأ ٌنِلع عرفلاو .دمحم ةرجشلا «مالس اي» :لاق "”4ِءاَمّسلا يف اَهُعْرَفَو

 اهيلع ةمطاف دلو نم ةمئألا نصغلا كلذ بعشو «ةمطاف نصغلاو !نيسحلاو نسحلا

 ةرجشلا نم رثانت لجر انتعيش نم تام اذإف ,تيبلا لهأ انوبحمو انتعيش قرولاو «مالسلا

 .«ةقرو ةقرولا كلت ناكم رضخا دولوم انيبحمل دلو اذإو «ةقرو

 ام "744 اَهُيَر نْذإِب نيح لك اًهّلكأ يتتؤُث# :ىلاعت هللا لوق هللا لوسر نب اي :تلقف

 .(9(ةمئألا ىنعي» :لاق ؟ىنعي

 )١( :ا"ه راونألا راحب 37377

 .؟ ؛ ةيآلا :ميهاربإ ةروس (؟)

 )*( .؟ 0 ةيآلا :ميهاربإ ةروس

 ) )5ليزنتلا دهاوش ١:5٠051.



 يملا

 :لاق هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنأ نيحيحصلا ىلع كردتسملا يف مكاحلا جرخأو

 ءاهقرو انتعيشو ءاهرمث نيسحلاو نسحلاو ءاهحاقل ٌٍّلعو ءاهعرف ةمطافو «ةرجشلا انأ»

 27 .«ةنجلا رئاس ىف كلذ رئاسو 00

6 

 ."”(اهرامث نيسحلاو نسحلاو ءاهقرو ةمطافو ءاهنصغ ّلعو .ةرحشلا تنأ»

 َلَمَع عيضأ ال يّنَآ ُُهُبَر ْمُهَل َباَجَتْساَه) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا
 ىّتنأ ْوَأ رَكَذ نُم مُكَنُم ٍلماَع

 عيضأ ال ين هئرْذْهل باتا ىلاعت هلوق ريسفت يف رساي نب راّمع نع يسلجملا جرخأ
 اوُجرْحَلو اورجاف يذلا ضب م مكعب ىتنأؤأركذ سمكس ٍلِماَع ليف

 تاب وك اورو اك ظل فكل ونمو اوُئاَقَ يليبَس ين اوُدوُأَو ْمِهِراَيِد نِم

 رقذلاو لاق 0< وللا نبش هنا لاو هللا دنهل لك 07 تاهنألا اهتحت ني يورك
 .«'”هالسلا |ههيلع ةمطاف ىثنألاو ٌنلع

 )١( يروباسينلا مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا 7: 15٠.

 راونألا راحب (؟) 5 7: /771.

 .196 ةيآلا :نارمع لآ ةروس (”)

 317:53 راونألا راحب (:)

 ٠ نآرقلا تايآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو يناثلا لصفلا»
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 فظن

 ىبوط تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 (بآم نسحو مهل

 :ىلاعت هلوق نع هلآو هيلع هللا لص يبنلا لْئش» :لاق مالسلا هيلع قداصلا نع

 ةرجش ىبوطو .بلاط يبأ نب يلع ين تلزن :لاق 4”2بآم نسُحو مهل ىبوط#

 يفو :سابع نبا نعو .اهيف وهو الإ ئش ةنجلا نم سيلو .ةنجلا يف يلع راد ين اهلصأ

 ."”(نصغ اهنم نمؤم لك راد

 يبنلا لئس» :لاق مالسلا هيلع رفعج نب ىسوم نع دانسإلاب يناكسحلا مكاحلا نعو

 لهأ ىلع اهعرفو يراد يف اهلصأ «ةنجلا يف ةرجش :لاقف ءىبوط نع هلآو هيلع هللا لص

 هل ليقف «ةنجلا لهأ ىلع اهعرفو َّيلع راد ين اهلصأ ةرجش :لاقف ةيناث اهنع هولأس مث «ةنجلا
96 

 .«ةدحاو ًادغ لع رادو يراد نإ :لاقف «كلذ يف

 هيلع هللا لص هللا لوسر ناك» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع يمقلا ريسفت يفو

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .ةشئاع كلذ تركنأف «مالسلا اهيلع ةمطاف ليبقت رثكُي هلآو

 نيزط هر ني رج نانذاف للا تزعج اتا لإ نب ىرسأ لإ ةدئاجاب ةقلاو

 تعقاو ضرألا ىلإ تطبه |ملف ءيرهظ يف ًءام كلذ هللا لّوحف .تلكأف اهرامث نم ينلوانو

 ."”(اهنم ىبوط ةحئار تدجو لإ ّطق اهتلّبق اف ؛ةمطافب تلمحف ةجيدخ

 -_ 1 00 2 ع

 دقلو» :هلاو هيلع هللا لص ىبنلا لاق «تلاق «نميا مأ نع بوشا رهش نبا جرخاو

 :يريمحلا لاق 2 لزنم يف اهلعجف «(مالسلا اهيلع) ةمطاف رهم يف ىبوط هللا لحن

 )١( ةيآلا :دعرلا ةروس 79.

 بوشآ رهش نبا بقانم (؟) 17 717.

 .يمقلا ريسفت نع 21١١ :4 راونألا راحب (")



 كلا

 هنا راكي ماع. قول ويت صياشعو
 هوبستملا تعرب اهتم يصع هيف“ ٠ نايسسل لوح سك ةنكتيأ

 "'الديضن حلطو ةنيل ىنج نم ٌرائاهنمهيلعّلدتت

 (ركذلا ّلْهَأ اوُنَأْساَف) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 * ارك مكن ُهّللا لزنأ ْدَق# ىلاعت لاق .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر :ركذلا

 :ركذلاو ."”(هلهأ نحنو «هللا لوسر ركذلا» :مالسلا هيلع اضرلا مامإلا لاق "”4الوُسَر

 لهأو» . 04 ىوظْفاَحَل ُهَل اَنِإَو مل انتر درفت نإ (ىلاعت لاق ءميركلا نآرقلا»

 .«مهلاؤسو مهيلإ عوجرلاب ىلاعت هللا انرمأ «مالسلا مهيلع هتيب لهأو يبنلا مه ركذلا

 ٌلعو دمحم وه :لاق ”4ركزلا َلْهَأ ارلاماتال ناش هلزق قف نال نيا: نع

 مهو «نايبلاو لقعلاو ملعلاو ركذلا لهأ مه «مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو

 ةمارك الإ ًانمؤم نمؤملا يّمس ام هللاو ,ةكئالملا فلتخمو ةلاسرلا ندعمو ةوبنلا تيب لهأ

 .©0نينمؤملا ريمأل

 ركألا َلْهَأ اون اَقأ ىلاعت هلل لوق يف مالسلا هيلع رفعج يبأ نع رافصلا جرخأو

 ."”(نولوؤسملا نحنو ءركذلا لهأ نحن» :لاق 4 نوملتت ال ثكك 5

 .نوسمخلاو عبارلا بابلا .15 ١ ص :قودصلل نيدلا لاك يف ةيآلا ريسفت رظناوأ ١١و ٠١ ناتيآلا :قالطلا ةروس (؟)

 . 570 ص :ينارحلل لوقعلا فحت (")
 .9 ةيآلا :رجحلا ةروس (5)

 .ا/ ةيآلا :ءايبنألا ةروسو ؛5“ ةيآلا :لحنلا ةروس (4)

 ٠ نآرقلا تايآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو يناثلا لصفلا»
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 نومعزي اندنع نم ْنِإ :هل تلق لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع ًاضيأ جرخأو

 دوهيلا مَّنَأ ؟ىوُمَلعَت ال ردك :نإركذلا لأ اوُلأْماَفا ىلاعت هللا لوق نأ

 نحن» :لاقف هردص ىلإ هديب راشأمث .(مهنيد ىلإ مهنوعدي ًاذإ) :لاق ؛ىراصنلاو

 ."”(نولوؤسملا نحنو ءركذلا لهأ

 (ليبّسلا َنْباَو نيكسملاَو هَقَح ىَبْرَقلا اذتآو) ةيآقادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 اهنم ًاضوع - مهل لعجو «ةقدصلا ذخأ نع مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ىلاعت هللا مركأ

 ْنِمْرَُِْغ امن اوُملْغاَل ىلاعت هلوق يف روكذملا سمُخلا مسقُي ثيح ؛ىبرقلا يوذ مهس -

 "74 ليبَّسلا ِنْناَو نيك اَسَملاَو ىَماَنيلاَو ىّبرقلا يِذِلَو ٍلوُسرلِلَو ُهَسْمْح هلل ى اف يش
 ؛ىبرقلا يوذل مهسو «هلآو هيلع هللا لص لوسرلل مهسو «ىلاعت هلل مهس :ماسقأ ةتس ىلع

 هللا ىلص هللا لوسرلف هلل يذلاف .ليبسلا ءانبأل مهسو «نيكاسملل مهسو «ىماتيلل مهسو

 يف ةجحلاو ىبرقلا يوذل وه لوسرلل يذلاو .هل وهف هب قحأ هللا لوسرو ؛هلآو هيلع

 هنأ (ثيدح يف) مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع يور دقو ."”ةصاخ هل فصنلاف «هنامز

 ةقدصلا يف انل لعجي ملو .هيبنو هسفنب هللا مهنرق نيذلا ,ىبرقلا يوذب ىنع هللاو نحن» :لاق

 .؟”(سانلا يديأ خاسوأ انمعطي نأ انمركأو هيبن ىلاعتو هناحبس هللا مركأ :ًاييعت

 ىَيرَعْلا اَذ تآو# تلزن املا :لاق مالسلا هيلع دمحم نب رفعج نع يثايعلا ىور

 قوذ نمف ؛نيكسملا تفرع دق ليقرج اي :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ©4ُهّمَح

 5١. ةيآلا :لافنألا ةروس (؟)

 737/8 :7 ةعيشلا فلتخم (")

 .75 ةيآلا :ءارسإلا ةروس (0)



 وع 7 24 2 0

 مكيطعأ نأ ينرمأ يبر ْنِإ :لاقف :ةمطافو انيسحو انسح ىعدف ؛كبراقأ مه :لاق ؟ىبرقلا

 ©).«ًاكدف مكتيطعأ :لاق يلع ءافأ ام

 اعوفك ذبح قيرفلا 8 تاف# تلون امل :لاق يردخلا كيعس يبأ نع يسلجملا جرخأو

 ."”كدف اهاطعأو - مالسلا اهيلع - ةمطاف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 (ْيَلَع ْرِبَطْصاَو ةالّصلاب ٌكَلْهَأ ْرُمَأَو) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ةّئحلاِب هل ىرشبلا دعب (اهل ًابعتُم يأ) هسفنل ًابصنم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك

 ؛هلهأ اهب رمأي ناكف "”4/هْيلَعْيَطصاَو ٍةالَصلاب كَلْهَأْر أَو لجو ّزع لاقف ءهّبر نم
 (*”هسفن اهيلع ربصيو

 نيل اهي ايل ةيآلا هذه تلزن ام :لاق هنأ مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع يورو
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 تلزن امل :(هلآو هيلع هللا لص) يبنلا مداخ ءارمحلا يبأ نع ّيناكسحلا مكاحلا ىور

 يتأي (هلآو هيلع هللا لص)يبنلا ناك.2714 هيلع ْربطْصاَو ةالصلاب فلله مول ةيآلا هذه

 بهذي ُّللا ُديِرُي اَمّنِإ .«هللا مكمحر ةالصلا» :لوقيف ةالص لك دنع ةمطافو يلع باب

 .2تيبلا لهأ سْجّيلاٌمكْنَع

 ىلع مالسلا هيلع اضرلا مامإلا جاجتحا يف ًائيدح يلامألا يف قودصلا خيشلا جرخأو

 :مالسلا هيلع هلوق هيف ءاج «يسابعلا نومأملا

 «4اَهْئَلَعْربطْصاَو ةالَصلاب كله ْرمَأَو# :لجو زع هللا لوقف :ةرشع ةيناثلا امأو ...»

 ملا نود نم انّصخ مث «ةالصلا ةماقإب ةّمألا عم انرمأ نأ :ةيصوصخلا هذه هللا انّصخف

 ةيآلا هذه لوزن دعب ةمطافو يلع باب ىلإ ءيجي (هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر ناكف

 امو .هللا مكمحر ةالصلا :لوقيف .تارم سمح ةالص لك روضح دنع موي لك رهشأ ةعست

 نود نم انصخو ءاهب انمركأ يتلا ةماركلا هذه لثمب ءايبنألا يرارذ نم ًادحأ هللا مركأ
 .”7(هتيب لهأ عيمج
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 )١( ةيآلا :هط ةروس 1757.

 .075ح / 491:١ ليزنتلا دهاوش (؟) 8

 .1/8 سلجملا «57 7ص :قودصلا خيشلل يلامألا () 5



 دكا

 َناَك سأك ْنم َنوُبَرْشَي َراَرْيَأْلا َّنِإ) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا
 (اًروفاك اًهُجاَرَم

 مهمايص ةصق يف نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع يف ةكرابملا ناسنإلا ةروس تايآ تلزن

 ءريسأو ميتيو نيكسم ىلع ةثالثلا مايألا كلت يف مهراطفإ ماعطب مهقّدصتو مايأ ةثالث

 اندروأ دقو «ةثالثلا مهمايص مايأ ةليط ءاملا اّلإ اوقوذي مل ًاعايج اوقبو مهسفنأ ىلع مهورثآ

 .مدقت ام يف تايآلا لوزن ةصق

 كايكلا نأ ماعلاو صاخلا ىور :ةرهاظلا تايآلا ليوأت يف نيدلا فرش ديسلا لاق

 ركع ناكل هلوق ىلإ «ىوُبرشَي َراَرْبَلا نإ هلوق يهو ةروسلا هذه يف
 مهل ةيراجو مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو لع يف تلزن 74 روكحنشَم

 ("".هريغو سابع نبا نع يورملا وهو .ةضف ىمست

<0 

 )١( ه0 تايآلا :ناسنإلا ةروس -77.

 راونألا راحب ؛!/59 :؟ ةرهاظلا تايآلا ليوأت (؟) 55: 717١.

 ٠ نآرقلا تايآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو يناثلا لصفلا»





 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 لطابلا ةمواقم زمر





 د ياكطلا

 لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا

 مكحلا ماظنل ةدعاصتملا اهتهجاومو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا كرحت ىلإ رظنن فيك

 !؟مالسلا |مهيلع نينمؤملا ريمأ اهلعب ةيمولظمو اهتّيمولظم دعاصت عم ةفيقسلا دعب مئاقلا

 ترداص مث اهتيب تمجاهو مالسلا اهيلع ةمطافل ٌةطلسلا تضّرعت اذامل :لأسن كلذ لبقو

 ةمكاحلا ةطلسلا نابسح يف ناك له !؟ىبرقلا يوذ مهس نم اهتمرح مث اهنم (كدف)

 رّربم كانه ناك لهو ؟كلت ةدعاصتملا اهتكرح يف اهب قحلتس يتلا ةيونعملا رئاسخلا ىدم

 ماقمب هطهرو ةفيلخلا ملعي ملأ !؟كاذموي ةفيلخلا اهب ماق يتلا لامعألا هذه لكل ٍفاك

 نيملاعلا ءاسن ةديس اَّأ اوملعي ملأ ؟راصنألاو نيرجاهملا سوفن يف مالسلا اهيلع ءارهزلا

 هللا لص هللا لوسر نم اوعمسي ملأ ؟هيبنج نيب يتلا هحورو نيملاعلا بر لوسر ةبيبحو

 اهنأش يف ريهطتلا ةيآ لوزنك ؛ثيداحألاو تايآلا نم هرصح بعصي ام اهنأش يف هلآو هيلع

 اضرل ىضري هللا َنأب اهّقح يف هلآو هيلع هللا لص يبنلا لوقو ءاهينباو اهلعبو اهيبأ نأشو

 ال ريثكو «...يناذآ دقف اهاذآ نمف «ينم ةعضب ةمطاف» :هلوقو ءاهبضغل بضغيو ةمطاف

 ؟؟ةلاجعلا هذه يف هؤاصقتسا ديرن

 يلع ةنيوج ةعروخ ن[(ةنايسلاو ةماقألا قف قف ندا نافيا فو وك أ علا نقل

 كردأو «ةعومجملا كلت سأر ىلع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ّنأو «ةفيقسلا موي هتعبب نع

 َّنأ كردأ لب ههل ةعيباالي ةعومجملا هذه تيقب املاط ًادبأ هل ميقتسي نل رمألا َّنآ ركب وبأ

 بيصنت ىلإ نوعدي اوناك اوعيابي مل نيذلا َّنأ ًاصوصحخخ .هحلاص يف نوكي نل اّبر تقولا
 ىوقو يلو مهيلع هبصنو مخ ريدغ موي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هفلختسا نم
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 تويب ىلع اهلعب عم رودت تناك مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ ركب يبأ ٌةفرعم كاردإلا اذه

 !مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل مهتعيبب ءافولا ىلإ مهوعدت راصنألاو نيرجاهملا

 ؛ةضراعم لك ىلع ءاضقلاو «ديدجلا مكحلا مئاعد ديطوت وه لغاشلا ةطلسلا ٌمه ناك

 مكحلا ماظنل اهتضراعم يف مالسلا اهيلع تناك له ؟مالسلا اهيلع ءارهزلا مومه يه |مف

 «كلذ اهاشاح ؟ةيدرف بساكم قيقحت ىلإ فدهت ةيصخش تاقلطنم نم قلطنت مئاقلا

 ىلع ةرثؤملا ايندلا يف ةدهازلا يهو ءاهاضرل ىلاعت هللا اضري يتلا ةرّهطملا ةرهاطلا يهف

 مالسلا اهيلع ءارهزلا تدهاش دقل .ميركلا نآرقلا ةداهشب .ةصاصخ اهب ناك ولو اهسفن

 «لجو زع هللا نم رمأب مركألا لوسرلا امل ططخ اع ةّمألا تفرحنا فيك اهينيع ٌّمأب

 تذدمو «بيرقلا سمألا يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل اهتعيب ةّمألا تسانت فيك تأرو

 َّنأ ًانيقي تفرعو ؛هلئاضف نم ةليضف يأ يف مالسلا هيلع نلعب نراقُي ال نم ًةعيابم اهيديأ

 اهتساكتنا لابو ًابيرق دصحتس اََّئأو .ءىطاخلا اهرايتخا يف يغلاو لالضلا هجاوتس ةّمألا

 :هللا لوسر ّيصو بناج ىلإ فقت نأ - لوسرلا ةعضب يهو - اهيلع ناكو ؛اهفارحناو

 تفقو امك مويلا فارحنالاو ملظلل هتعراقم يف هرصانتو مالسلا هيلع َّنِلع نينمؤملا ريمأ

 .قافنلاو رفكلا سوؤر هعم تعراقف هلآو هيلع هللا لص اهيبأ بناج ىلإ سمألاب

 نو (قتللا لإ فني مل نأ تهافت قيم اعيس هنآ :لوسرلا ةمنعب ندم رلظتت اذاك

 :نأ الإ يه ال م َّنأو «ةريبملا ةدايق يف هّقحو هغقوم نع ةركاف ةكرحب ىصقأ

 اهوبأ ربخأ يتلا ةبوكنملا ةنيفسلا هذه َناّبر اهاحضو ةّيشع نيب ىحضأ دق 274 ىَتْهُي
 ءارهزلا تدهاش دقل !؟نيح دعب ةمطالتملا نتفلا تاراّيت هجاوتس اّئَأ هلآو هيلع هللا لص

 ترذنأو «ةموؤشملا ةفيقسلا اهنع ضخمتتس يتلا جئاتنلا ةريصبلا نيعب مالسلا اهيلع

 )١( ةيآلا :سنوي ةروس 0 ".



 فلا

 ةرهاطلا تأر دقل .ًالماش ًاجره هجاوتسو «أطيبع ًامد ءانإلا ءلم بلتحتس اَنأِب ةّمألا
 اهدسج يف رخنيو ةَّمألا ةريسم يف قّمعتي وهو فارحنالا مالسلا اهيلع ةموصعملا

 سأر ىلع هفيسب ضقني وهو مجلم نبا نيعللا ّيجراخلا اهتريصبب تدهاشو ءاهنايكو

 حيحصت يف يقيقحلا لمألا نم ةّمآلا مرحيف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ءايصوألا متاخ

 سأر تدهاشو «مسلاب لاتغُيو ةّمألا لبق نم لذخُت ىبتجملا نسحلا اهنبا تأرو ؛ةريسملا

 هتثج سادُتو ليوط حمر سأر ىلع هب فاطُي مالسلا هيلع ءادهشلا ديس نيسحلا اهنبا

 !!لويشا نفاع ةقيرشلا

 هتعضبو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةثيرو مالسلا اهيلع ءارهزلا ىلع بّجوتي له

 !؟ةنداهملاو خوضرلاو توكسلا

 بطاخت و ءاهراد ىلع موجهلل ىدصتت مالسلا اهيلع ءارهزلا دجن قلطنملا اذه نمو

 اوردابو اهونفدي مل مهّيبن ةزانج اوكرت مََّنأِب خيبوتلاو عيرقتلا ةغلب مهاّيِإ ةركذم نيمجاهملا
 هللا لوسر دعب هب سانلا قحأو رمألا ةالو اورمأتسي نأ نود ىتح ةموؤشملا مهتفيقس ىلإ

 .هلآو هيلع هللا لص

 ةيآ يف ةراهطلاب ءامسلا امل تدهش يتلا مالسلا اهيلع ةرهاطلا ءارهزلا تبَّذُك دقل

 تءاج الو ءعمسمو نيملسملا نم ىأرم مامأ (كدف ةيضق يف) اهاوعد يف تبَّذُك ,ريهطتلا

 يذلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ يف اونعط ؛موقلا ىلع ةجحلل ًامامتإ اهاوعد ىلع دوهشب

 هّنأب دهشو ةّزعلا ّبر هاكز نم ةداهش يف اونعط «هل اوخبخبو بيرقلا سمألاب هوعياب

 قحلا عم ٌنلَع) هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع لاق نّمو «ةلهابملا ةيآ يف (لوسرلا سفن)

 مالسلا امهيلع نينسحلا ةداهش يف اونعطو .هصرق ىلإ رانلا ّرجي ِهّنأب اولاقو «ٌملع عم قحلاو
 ةداهش يف اونعطو ؛(ةّنجلا لهأ بابش يديس» ب امهاّرس هلآو هيلع هللا لص امهدج َّنأ عم
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0 



 عي ممل هسا | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

١ 
 نوف راعي موقلا ناك ولو .ةندلاب ان دهنع هلآ هيلع هئلا لنص هللا ةلوسز نأ خف, نمبأ أ

 اوركني مل اوناك ولو ؛اهوقرحأو كلذ لبق اهراد اومجاه امل ةمرخو ماقم ىندأب ءارهزلل

 هوداتقاو هفيس لئامحب ًاببلم هوجرخأو هراد اومجاه اَّل مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيناقح

 ! عيابي مل نإ لتقلاب هوددهو دجسملا ىلإ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلعفيس ناك ام اهتكرح يف مالسلا اهيلع ءارهزلا تلعف دقلو

 اهلك الود تضابأل قلد لادجالاو نعملاو ل رعادنو اناناك وأهلاو

 ءازهزلا نأ فرغت نأ انيلعو: :ةروقتشملا ةئاثل نأ ةيبضق ف هلآو هيلع ةللا لم نب كلغ

 ال هَّنأو .,تركنتساو تمواقو تكرحت نيح ملسم لك ىلع ةّجحلا تلمكأ مالسلا اهيلع

 .هنم تأربت نمه أربيو مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف ٍلاوي مل ةمايقلا موي دحأل رذع

 دقف «ةعئار ةيداهج ةريسم يف مالسلا اهيلع ءارهزلا تكّرحت دقل !كرحتلا يف ةقدلا رظنا

 هيلع نينمؤملا ريمأ اهنامز مامإل سدقملا دوجولا ىلع تظفاحو اهراد ىلع موجهلل تّدصت

 لهأو هللا لوسرل ةمرح يأب اهفارتعا مدعو ةطلسلا ةيجم» تحضفو «ةهج نم مالسلا

 اهتكرحب موقلا تعنمو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمآ فلخ تجرخ مث ؛ةيناث ةهج نم هتيب

 ةروهشملا اهتبطخ تبطخف دجسملا ىلإ تجرخ اََّنِإ مث «ةعيبلا ىلع هرابجإ وأ هلتق نم

 هللا ىلص هللا لوسر ةفالخ بصنم يلوتل اهتّيعرش مدعو ةمكاحلا ةطلسلا فيز تحضفو

 ةئيطخلا مظع راصنألاو نيرجاهملا نم نيرضاحلل تحرشو «ةّوقلاو رهقلاب هلآو هيلع

 هللا وسو ليس سانا اا (ينسنه قولا اوعياب امدنع اهوبكترا يتلا

 برقلاو ملحلاو لمعلاو ملعلاو ناهيإلاو داهجلا يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ :يقيقحلا

 َّنأو «مهتئيطخ ةبقاع ًاكيشو نونجيس مُىَّنَأ مهترذحو ؛هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم

 .مهفالسأ مهل هعرز يذلا لظنحلا راث ينجتس ةلبقملا لايجألا



 فقل

 نيرجاهملا تويب ىلع اهلعب عم ترادف اهتكرح مالسلا اهيلع ءارهزلا تعبات مث

 ةيواهلا نم ةّمألا ذاقنإ نم نّكمتت نأ ىسع «فارحنالل ةيحيحصت ةكرح يف راصنألاو

 دق) :مهلوق لثم «ةدراب راذعأب تببوج اهّنكل ءاهيف يدرتلاو طوقسلا ىلع تفرشأ يتلا
 انلدع ام ركب يبأ لبق انيلإ قبس كمع نباو كجوز نأ ولو «لجرلا اذهل انتعيب تضم

 تنّيبو مهتهركو موقلا تعطاق «سوفنلا يف ًاكحتسم فارحنالا تدهاش (ّلف ؛(هب

 اوأطخأ مَّئَأو ,مهايندب مهترخآ اوعاب نهجاوزأ َّنأب - اهتدايعل نمدق امل - مهئاسنل

 .مهناميإ اوعّيضو مهظح

 لك مالسلا اهيلع تبلس لب ءاهداهج نع مالسلا اهيلع ةدهاجملا ءارهزلا فقوتت مل

 مهترجهو موقلا تلزتعاف «آلبقتسم هب رّيستلا لواحت دق ةمكاحلا ةطلسلا نم يعرش ءاطغ

 ءاهايضرتسا اهََّنأب رهاظتلاو رمألا فيطلت نالجرلا دارأف «ةبضاغ اهتيب يف تسلجو

 ريمأ اهربخأف «كلذ يف هيلع اًخْلَأَو اهتدايع يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نم انذأتساف

 اههجو تلوح اهيلع الخد (لف ؛«كتَمأ ةّرحلاو ءكتيب تيبلا» تلاقف ءرمألاب نينمؤملا

 ىلإ ترداب اهّنكل ءاهنم راذتعالا الواحف «مالسلا |هيلع ّدرت ملف اهيلع |ملسف «طئاحلا ىلإ
 اعمس دق اناك اذإ اع امهتلأس .راذتعالا ليبس امهيلع اهب ثعطق ةيكذ ةكرح يف |مههاؤس

 الف ؟«يناذآ دقف اهاذآ نم ,ينم ةعضب ةمطاف» لوقي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهابأ

 دهشأ ن١ :مزح يف مالسلا اهيلع ءارهزلا تّدر «هللا لوسر نم كلذ اعمس امََّنأِب انعذأ

 اذهبو .«هيلإ (كّنوكشأل يبنلا ٌتيقل نئلو «ينامتيضرأ امو ينتطخسأ امكن هتكئالمو هلل

 ةيعرش مدع عيمجلل ترهظأ دقف ءًامامت فقوملا مالسلا اهيلع ءارهزلا تمسح فقوملا

 .نيخيشلل مالسلا اهيلع ءارهزلا ةعطاقم عوضوم موقلا لقانت دقو «ةمكاحلا ةطلسلا

 تيم لقت يراقبلا را نحب

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تصوأ دقف ءذحلا اذه دنع مالسلا اهيلع ءارهزلا فقت ملو

 اهولذخ نيذلا كئلوأ مهنمض نمو) اهوملظ نيذلا موقلا نم دحأ اهتزانج رضحي ال نأ

 ةكرحلا هذببو .اهربق يفعيو اليل اهنفديو اليل اهتزانج عيشي نأ هتصوأو «(اهورصني ملو

 (ةفيلخلا مهتعيلط ينو) اهيملاظ هجو يف دبألا ىلإ بابلا مالسلا اهيلع ءارهزلا تدصوأ

 وأ اهيلع ةالصلا وأ اهتزانج عييشت لالغتسا يف ءاوس مهل لمتحم ططخم يأ تلشفأو

 ةعصانلا ةقيقحلا تيقبو .اهعم قافو ىلع اوناك مَََّأِب رهاظتلل اهربق ةرايز وأ اهيلع ءاكبلا

 تبطاخ مالسلا اهيلع ءارهزلا ْنأ :راهنلا ةعبار يف سمشلاك ةعطاس اهيف ءارم ال يتلا

 وغدتس اهنأب تلاق ابئأو «هلآو هيلع هللا لض هللا لوسر ىلإ اهقوكشتس انأي نيلجرلا

 نم حبصيو !اهيلع ةدجاوو ةبضاغ يهو تتام اََّنَأو ءاهيلصت ةالص لك يف امهيلع

 نم َّنأو «ءارهزلا هيلع ٌتبضغ نم ىلع بضاغ للاعت هللا َّنأ جاتئتسا تاحضاولا حضوأ

 !!ىوه دقف هيلع هللا بضغ

 ىقبتو ءفارحنالل يّدصتلاو لطابلا ةمواقم يف ًازمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ىقبتو

 رع لرهجلا اهارقا تيرا تملا 7 ايعنآ دولا ةاعو هين يسب معاش لجك

 .نايصعلاو قاقشلاو ّيغلا حورص ىلع نيرئاثلل ًارانمو «نايغطلاو ملظلا هجو يف ةّيودم

 اهتيب ىلع ملاظلا موجهلل ىدصتت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ىلع اهقارحإب نيددهم اهراد ماحتقال موقلا ىتأ نيح مالسلا اهيلع ءارهزلا ءىبتخت مل

 تعمس نيح علب ملو «رابجإلاب اوعيابيل هعم نمو نينمؤملا ٌريمأ مهيلإ جرخي مل نإ اهيف نم
 أوسأ ًاموق دهعت ال اَّئأب نيمجاهملا تبطاخو ٌتفقو لب ءاهتيب باب ىلع سدكي بطحلاب

 ةاّجسم رونلا ىلإ تاءلظلا نم مهجرخأ يذلا لوسرلا ةزانج اوكرت دقف ءارضحم مهنم



 شلل

 نومجي مهاهو «مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ٌقح اوبصغيل ةموؤشملا ةفيقسلا ىلإ اوردابو

 وأ ٌنجرختل) :نيخراص ةّيشحو هّدشأو موجه فنعأ هتبيبحو لوسرلا ةعضب راد ىلع

 !!«اهيف نم ىلع اهنقرحأل

 اهتوص ىلعأب هللا لوسر ةناحير ثحاص .رادلا ماحتقا ىلع نيّرصم موقلا داع انو

 .(«!ةفاحق يبأ نباو باطخلا نبا نم كدعب انيقل اذام .هللا لوسر اي ةبأ اي» اهيبأ ىلإ ةيكاش

 ام مهنم ناكو ءًارابكتسا اوربكتساو اوّرصأ رخآلا ضعبلا ّنكل ,موقلا ضعب فرصناف

 !ٌهصألا ٌرخصلا هركذل عدصني

 نع اوفّلت ًاموق دقفت ركب ابأ ْنِإ :يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ لاق

 اعدف ءاوجرخي نأ اوبأف «يلع راد يف مهو مهادانف ءاجف ءرمع مهيلإ ثعبف «يلع دنع هتعيب

 اي :هل ليقف !اهيف نم ىلع اهنقرحأل وأ ّنجرختل هديب رمع سفن يذلاو :لاقو بطحلاب

 :لاق هنأ معز هّنإف يلع اّلِإ اوعيابو اوجرخف !ّنِإو :لاقف «ةمطاف اهيف َّنِإ صفح ابأ

 اهيلع- ةمطاف تفقوف ؛نآرقلا عمجأ ىتح يقتاع ىلع بوث عضأ الو جرخأ ال نأ ٌتفلح

 هللا لوسر متكرت ,مكنم رضحم أوسأ اورضح موقب يل دهع ال :تلاقف اهباب ىلع -مالسلا

 ىلإ رمع ىتأف !«ًاقح انل اوّدرت مو ءانورمأتست مل .مكنيب مكرمأ متعطقو ءانيديأ نيب ةزانج

 :هل ىلوم وهو ذفنقل ركب وبأ لاقف ؟ةعيبلاب كنع فّلختملا اذه ذخأت الأ :هل لاقف ركب يبأ

 ٌةفيلخ كوعدي :لاقف ؟(كتجاح ام١ :هل لاقف «يلع ىلإ بهذف :لاق !ًايلع يل ٌعداف بهذا

 :لاق «ةلاسرلا غلبأف عجرف !«هللا لوسر ىلع متبذك ام عيرسل» :يلع لاقف «هللا لوسر

 وبأ لاقف !ةعيبلاب كنع فّلختملا اذه لهمت ال :ةيناثلا رمع لاقف «اليوط ركب وبأ ىكبف

 «هب رمأ ام ىَّدَأف ذفنق هءاجف «عيابتل كوعدي هللا لوسر ةفيلخ :هل لقف هيلإ دع :ذفنقل ركب

 «ةلاسرلا غلبأف «ذفنق عجرف !(هل سيل ام ىعّدا دقل هللا ناحبس» :لاقف هتوص يلع عفرف

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 «بابلا اوقدف ةمطاف باب اوتأ ىتح ةعامج هعم ىشمف رمع ماق مث ءًاليوط ركبوبأ ىكبف

 نبا نم كدعب انيقل اذام هللا لوسر اي ةبأ اي» :اهتوص ىلعأب تدان مهتاوصأ تعمس املف

 مهبولق تداكو نيكاب اوفرصنا اهءاكبو اهتوص موقلا عمس (ّلف !«ةفاحق يبأ نباو باطخلا

 .ركب يبأ ىلإ هب اوضمف ًايلع اوجرخأف «موق هعمو رمع يقبو ءرطفنت مهدابكأو عدصنت

 برضن وه اّلِإ هلإ ال يذلا هللاو ًاذإ :اولاق ؟(همف لعفأ مل انأ نإ» :لاقف «عياب :هل اولاقف

 وخأ امأو «معنف هللا دبع امأ :رمع لاق ؛(هلوسر اخأو هللا دبع نولتقت ًاذإ» :لاقف .كقنع

 ال» :لاقف ؟كرمأب هيف رمأت الأ :رمع هل لاقف ءملكتي ال تكاس ركب وبأو ءالف هلوسر

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ربقب يلع قحلف .«هبنج ىلإ ةمطاف تناك ام ءيش ىلع ههركأ

 . 17د -«يننولتقي اوداكو نوفعضتسا موقلا َّنِإ هَأ نب اي» :يدانيو يكبيو حيصي

 قرحيل رانلا ءاج نّمم ةركنتسم تمهفتسا مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ يرذالبلا لقنيو

 ًاقرحم كارتأ ءباطخلا نب اي» ًانذأتسم ًاعضاخ اهمامأ فقي نيمألا ليئربج ناك يتلا بابلا

 [يف ىوقأ كلذو «معن) ليوأت الو سبلل هيف لاجم ال ًايوق ًاحيرص ّدرلا ءاجو :«؟يباب لع
 اى ةلاسرلاب هوعدي نأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع رثكتسا هنأ ىتح !!(كوبأ هب ءاج

 ْنِإ) هلآو هيلع هللا لص هنع لاق نيح بيرقلا سمألاب اهلعف دقلو !!هنآرق يف ىلاعت هللا رمأ

 اولَعْجَت ال## لاق نيح ءبطاخ مهاوسو لزن مهريغ ىلع نآرقلا نأكل «(!رجهيل لجرلا

 ! 204 اًضْعَبْ رك ِِضْعَب اعدك كحك لوُئسرلا َاَعْد

 لسرأ ركب ابأ ْنِإ :الاق اهبْتأ نوع نب هللا دبعو يميتلا ناميلس نع يرذالبلا ىورو

 اهيلع ةمطاف هتقلتف «ةليتف هعمو رمع ءاجف «عيابي ملف «ةعيبلا ديري مالسلا هيلع يلع ىلإ

 )١( ةسايسلا ةمامإلا ١:1١94.

 )١( ةيآلا :رونلا ةروس "507.



 دقق

 ؟«يباب نبع ًاقرحم كارتأ .باطخلا نب اي» :مالسلا اهيلع ةمطاف تلاقف .بابلا ىلع مالسلا

 .©"7كوبأ هب ءاج |مهيف ىوقأ كلذو «معن :لاق

 بابلا فلخ مالسلا اهيلع ءارهزلا تجرخ اذا

 هيلع لع نينمؤملا ريمأ دوجو عم بابلا فلخ مالسلا اهيلع ءارهزلا تجرخ اذامل

 ؟تيبلا يف مالسلا

 ةحص ىدم يف نعطلل ًاساسأ يراكنتسالا لؤاستلا اذه نم رخآلا ضعبلا لعجي دقو

 نيذلا نيمجاهملا يديأ ىلع مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةيمولظم تلقن يتلا رابخألا

 نينمؤملا ريمأ اهجوز نوداتقي اوجرخ مث ءاهتمرح اوعري ملو اهوعّورو اهتيب اومحتقا

 .ركب يبأل ةعيبلا ىلع هرابجإل هفيس لئامحب ًاببلم مالسلا هيلع

 :تايوتسم ةثالث ىلع لؤاستلا اذه نع ةباجإلل ضرعتنسو

 اَمَنإ© :ريهطتلا ةيآ كلذ ىلع تّضن ءًاعطق ةموصعم مالسلا اهيلع ةمطاف ْنِإ :لوألا

 . ايي كسرت للمبو تزبلا لأ نحيا كح تع بِضْدُيإ هللا كيوي

 ةيآلا هذه قيداصم زربأ نم مالسلا اهيلع ةمطاف نأ ىلع نيقيرفلا ءاملع قفتا دقو
 كّكشي مل ًادحأ ّنكل .ىرخألا قيداصملا يف فالتخالا ضعب اوفلتخا مََّنُأ عمو «ةميركلا  5 1 000 41 3هبأو ١ 0 5 07 2 3

 تدرو امك ؛ةيآلا هذهب نيبطاخملا قيداصم زربأ نم مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا نأ يف

 .«يّنم ةعضب ةمطاف» لاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنأ رتاوتلا ّدح تغلب ةريثك ثيداحأ

 .«اهبضغل بضغيو «ةمطاف اضرل ىضري هللا َّنِإ) :لاق هلآو هيلع هللا ىلص هّنأو

 .توريب ركفلا راد «57/8 :7 فارشألا باسنأ )١(

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 نم نيعضوم يف يراخبلا هاور دقف ««ينم ةعضب ةمطاف» هلآو هيلع هللا لص هلوق امأ

 .'""نيحيحصلاب نيموسوملا امهيباتك يف يروباسينلا ملسم هاورو «هباتك

 يطويسلا لالجلاو يكبسلا يقتلا مهنمو - نيققحملا ءاملعلا نم ريثك بهذ دقو

 هللا لوسر ثنب ةمطاف َّنأ ىلإ - ٍليهسلاو ينيقلبلاو يزيرقملا يقتلاو يشكرزلا ردبلاو

 لوسر ةعضب اَّئأل .نارمع ةنبا ميرم ىتح ايندلا ءاسن لضفأ ملسو [هلآو] هيلع هللا لص

 يف يسولآلا بهذو ًادحأ هللا لوسر ةعضبب لدعي نلو ملسو [هلآو] هيلع هللا ىلص هللا

 ةعدشب ارك ىرح نم كتارخاتلاو فئامدتملا ءانشلا لضفأ لؤغلا ةمظاف نأ ىلإ هرسفت

 .ملسو [هلآو] هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ؛(اهبضغل بضغيو «ةمطاف اضرل ىضري هللا َّنِإ :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لوق امأو

 لع نع هدانسإب يناثملاو داحآلا يف ينابيشلاو «ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ظفاح لا ىوردقف

 .كبضغل بضغي هللا َّنِإ مث :ةمطافل ملسو [هلآو] هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق" :لاق

 ."""(كاضرل ىضريو

 اهاضرل ىلاعت هللا ىضري نّمو ءًاريهطت اهرّهطو سجرلا اهنع ىلاعت هللا بهذأ نمو

 ءانألا تزخأ اهب نع كلل ؛ًاعظق ةنوضغما نوك نأ الذل اهيفكل نيضقَيو

 لضفأ اََّنأب نيقيرفلا ءاملع رباكأ اهنع لاقو «هنم ةعضب اََّنأِب هلآو هيلع هللا لص نيلسرملاو

 .نارمع تنب ميرم ىتح نيملاعلا ءاسن

 لب ؟اذك لعف ل لأسُي ال ةجح هلعف ناك نمو ٌةجُح هّلعِف ناك ًاموصعم ناك نمو

 مشو [ملاو] هيلع للا لئص هللا لوس ذأ ةمرخ نبتووسملا نع هماقنإب ةاووت ال 871:14 يراها عيحسال١)
 :لاق ةمرخم نب روسملا نع هدانسإب هاور 2١14١ :1 ملسم حيحصو .«ينبضغأ اهبضغأ نمف «ينم ةعضب ةمطاف» :لاق

 .اهاذآ ام ينيذؤي ءينم ةعضب ةمطاف نإ :ملسو[هلآو] هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 .75904ح / 37537: يناثملاو داحآلا ١١٠٠ح / 501:77 ريبكلا مجعملا )١(



 فشلا

 .ةجح هريرقتو هلعفو موصعملا لوق َّنأل «هلعف ام نيع وه باوصلا نأ ىلع هلعفب ٌلدتسي
 لأسُي ال يذلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهلعب نأش كلذ يف مالسلا اهيلع ءارهزلا نأش

 ثيح ؛رادلا يف ًارضاح ناك مالسلا هيلع هَّنأ عم موقلا ةبطاخمل جرخت نأ هتجوزل حمس مل

 ىلص لاقف «قحلل ًانازيم مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لعج

 اهدلو نأش مالسلا اهيلع ءارهزلا نأشو ؛«راد ثيح هعم قحلا ردأ ٌمهللا» هلآو هيلع هللا

 ءاش» :لاق هجورخ نع لئس ا(ملف «هلايع هعم جرخأو جرخ يذلا مالسلا هيلع نيسحلا

 .«ايابس ّنهاري نأ هللا ءاش» :لاق ,هعم هلايع هجارخإ نع لئس املو ««ًاليتق يناري نأ هللا

 يبسو مالسلا هيلع هداهشتساب ل قت ال ةينلا طفح كف ذنع نأ مالسلا هيلع دصقي

 روجأ انيفويو هئالب ىلع ربصن ؛تيبلا لهأ اناضر هللا اضر» :مالسلا هيلع لوقي مث ؛هلايع

 ينب اياغب نمك يغبل هسأر ىدهو لتقي نأ ىيحي هّيبنل ىلاعت هللا ءاش دقلو .«نيرباصلا

 نيذلا دوهيلا يديأ نم ىسيع هيبن يجني نأ لجو زع هتئيشم تضتقا |نيب ؛ليئارسإ
 .مالسلا هيلع رظتنملا يدهملا عم نامزلا رخآ يف لزنيل هيلإ هعفرو «هلتق اودارأ

 لهأ َّنإو ««تيبلا لهأ اناضر هللا اضر» مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا لوق انركذ دقل

 .هئابحأو هللا ءايلوأ نأش وه اذهو محل ىلاعت هللا هب ىضري مب نوضار مالسلا مهيلع تيبلا

 نأ هتئيشم تضتقا نيح لجو زع هللا ىلإ اهرمأ ضّوفتو مالسلا اهيلع ميرم ربصت ملأ

 ميركلا نآرقلا انل لقني ملأ !؟سانلل ةيآ اهديلو نوكيل ءرشب اهّسمي نأ نود ىسيعب لمحت

 هيلإ ترظنو هتعضو |للف ءاهموق نع ًاديعب ًايقرش ًاناكم هب تذبتناو اهلمحب تجرخ ان

 !014يم اين تكْصَو اذه بقسم يل اي» :تلاق

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠

 0 مهعيرقتو اهفرش يف مهنعطو اهموق ةيرخس تهجاو اَّنأ ميركلا نآرقلا انل لقني ملأ

 ل .77 ةيآلا:ميرم ةروس )١(



>» 

 انور د فلا اكس اع واه كك ساشا لاق هورعا قنات يأ

 نيح ميكحلا برلا ةدارإ مامأ مالسلا اهيلع ميرم تربص دقل ! 044 يي فلْمَأ تناك

 تربصو ؛ىذألا اهلّمحتو اهتاناعم نم مغرلا ىلع .تهجاو ام هجاوت نأب هتئيشم تقّلعت

 نوعرف تيب يف - ةنمؤملا يهو - شيعت نأ ةيهلإلا ةئيشملا تقلعت نيح محازم تنب ةيسآ

 اهيذع هتجوز ناويإب نوعرف ملع الف «هئايربك ءادر ىلاعت هللا عزانو ةيبوبرلا ىعدا يذلا
 بر# تلاق ىتح ءاهن|ميإ ىلع ًارارصإ اّلِإ باذعلا اهدزي ملف «ةقراحلا سمشلا يف اهدتوأو

 ةئيشم تضتقا نيح مالسلا اهيلع ءارهزلا تربصو ."”4ِةّنجْلا يف اَنْيَب كلَدْنِع يِل نبا

 ةدايق يف يعيبطلا هعقوم نع هوصقأو اهجوز قح اوبصغ نمل ىّدصتت نأ ميكحلا برلا

 نم مئاقلا مكحلا ةيرعت اهيلع بّجوت نيحو .هلآو هيلع هللا لص يبنلا ةيصو بسح ةَّمألا
 هرابتعاب ةفالخلل مالسلا هيلع لع ةيقحأ نايبو «هب رتستلا لواح يذلا يعرشلا ءاطغلا

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يصو

 ىلاعت هللا ىضري يتلا مالسلا اهيلع ةموصعملا ءارهزلا َّنأ انفرع انَّنِإ :يناثلا ىوتسملا

 كللالك ايفرعو عر هيف لاعتش ناك الا اعيق اهانعرربا عفت ال اهريشتلا يضديو اعلاجقول

 ىندأ ةأرملا َّنأ ةباحصلا تمّلع يتلا يه لب ءاهريغ نم فرعأ مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ

 اَّنأ انفرعو ؛لجر اهاري الو ًالجر ىرت ال اهراد رعق يف نوكت نيح اهبر نم نوكت ام

 ءهلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اهيلع لخد يذلا ىمعألا نم تبجتحا مالسلا اهيلع

 ءارهزلا جورخ نم ةليلج ةياغو ةمهم ةمكح كانه نوكي نأ - هذه لاحلاو - دب الف

 ةمكحلا كلت نع لءاستن نأ انيلعو .موقلا اهتبطاخمو بابلا فلخ مالسلا اهيلع ةمطاف

 .78 ةيآلا :ميرم ةروس 8 )١(

 ١١. ةيآلا:ميرحتلا ةروس )١( ل
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 قلل

 ةهجاومل يدصتلاو ةدعاقلا هذه نع ٍلختلل مالسلا اهيلع ءارهزلا تعفد يتلا ةياغلاو

 ىضري يتلا يهو - اََّنِإ ثيحب «ةعيبلا ىلع اهجوز رابجإل اهراد اودصق نيذلا موقلا

 تايلل قاع و ناو دعو دعت نمد وفرص ا: قصرت نأ فيقرر اهانضزل لاعت هللا

 ةسمشملا ةقرشملا مايألا ىلع تّبص ول يتلا بئاصملا نم َّنأب هتفصو ...نينجلل طاقسإو

 !!!ميهبلا ليللا اهتملظ يف يكاحت ةملظم تدغل

 تخسر دق اهتباصأ يتلا ةيمولظملاو مالسلا اهيلع ءارهزلا جورخ َّنِإ :ثلاثلا ىوتسملا

 كرحت دّسج دقلف ءرهدلا دبأ ىلإ هتكرح ةيناقحو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيمولظم

 ءاطغلا نع راتسلا حازأو ,رئاجلا مكحلا هجو يف ةيودم ةخرص مالسلا اهيلع ءارهزلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ مساب يّمستلا لالخ نم هب رتستلا لواح يذلا يعرشلا

 !!فلختسي ملو تام هللا لوسر َّنأ نوعمجي مّئأ عم ءهلآو

 تام نم» لاق هَّنأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع هدعب ديزم ال اب ناقيرفلا لقن دقل

 حاحصلا نم امهاوسو نيحيحصلا يف اولقنو ؛«ةيلهاج ةتيم تام «هنامز مامإ فرعي مو

 ىلع يأ) امهيلع ةدجاو يهو تتام مالسلا اهيلع ةمطاف َّنأ ةربتعملا ةيثيدحلا ديناسملاو

 ريهطتلاب ىلاعت هللا اه دهش يتلا ةرهطملا ةقداصلا َّنِإ موقلا نم دحأ لوقي لهف ؛(نيخيشلا

 له اهدلو يذلا اّلِإ اهنم قدصأ نكي م هَّنأِب اهموصخ ىتح اهل دهشو ءسجرلا نم
 ىلاعت هللا َّنأ عم) قح نود نم تبضغ اهَّئأو «ٌقح هيف ال سيل ام تعّدا اّتأِب نولوقي

 اهَِّإف كلذلو .هبحاص ىلعو هيلع ةبضاغ يهو تتامو ركب ابأ ترجهف (اهبضغل بضغي

 !؟ةيلهاج ةتيم تتام (اهنامز مامإ ناك ركب ابأ َّنَأ ريدقت ىلع)

 ةيواعم شيج َّنأ كلذ لاثمو «مهيلع لفاغتي وأ نولفاغتي وأ نولفغي دق سانلا َّنإ

 ثيداحألا نم تائم هقح يف تدرو يذلا مالسلا هيلع ًايلع نينمؤملا ريمأ نولتاقي اوناك

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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١ 
 هللا لوسر نم هَّنأو هعم نآرقلاو نآرقلا عم هّنأو .هعم قحلاو قحلا عم هَّنأب هفصت ةيوبنلا

 نريسر.دأ ك4 فسفلا حو وهولابلوأ هلا ربك جيسوق نمو راق ةلزمسدلا ولعل" لبف

 مََّئِإف كلذ عمو ؛لئاضفلا نم كلذ ىوسو مهسفنأب مهنم ىلوأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 دهشتسا نيح الإ ةيواعم همصخ لالضو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيناقح ىلإ اوتفتلي م

 دقل :ضعبل مهضعب لاقو «ةريبك ةزه مهنيب تثدحو اوجضف «مهيديأ ىلع رساي نب رامع

 !نوغابلا ًاذإ نحنف .«ةيغابلا ةئفلا هلتقت» رامع قح يف (هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر لاق

 مهل لاق دقف ؛ةريبك ةفئاط مهنم ٌدترال مهوقع نم رخسو فقوملا كرادت ةيواعم َّنأ الولو

 اهنأش نم يتلا مهفويس مامأ هاقلأ ِهّنأل ًارامع لتق يذلا وه مالسلا هيلع ًايلع َّنأب ةيواعم

 ! ! يلع وه ًارامع لتق يذلاف .عطقلا

 ىلع اهجوز رابجإل اهتيب ىلإ اوهجوت نيذلا موقلا مالسلا اهيلع ءارهزلا تهجاو دقل

 دوعي نم لتقب نيملسملا ىلع دكؤي مث «ةتلف تناك اََّئَأِب اهيلإ رداب نم فرتعي يتلا ةعيبلا
 اي» :اهتوص ىلعأب تدان)و بابلا ءارو نم موقلا مالسلا اهيلع ءارهزلا تهجاو !اهلثمل

 !؟«ةفاحق يبأ نباو باطخلا نبا نم كدعب انيقل اذام هللا لوسر اي تبأ

 مهدابكأو عدصتت مهمولق تداكو «نيكاب اوفرصنا اهءاكبو اهتوص موقلا عمس |ملف

 :لاقف .عياب :هل اولاقف ركب يبأ ىلإ هب اوضمف ءايلع اوجرخأف موق هعمو رمع يقبو «رطفتت

 ؟«همف لعفأ ملانأ نإ»

 اخأو هللا دبع نولتقت ًاذإ) :لاق .كقنع برضن وه اّلِإ هلإ ال يذلا هللاو ًاذإ :اولاق

 ملكتي ال تكاس ركب وبأو ءالف هلوسر وخأ امأو معنف هللا دبع امأ :رمع لاق .(هلوسر

 ؟كرمأب هيف رمأت الأ :رمع هل لاقف



 فلل

 هللا لص هللا لوسر ربقب يلع قحلف «هبنج ىلإ ةمطاف تناك ام ءيش ىلع ههركأ ال :لاقف

 (7.«يننولتقي اوداكو نوفعضتسا موقلا َّنإ َمأ نب اي) :يدانيو يكبيو حيصي هلآو هيلع

 ناميلس نع «براحم نب ةملسم نع ينئادملا نع .فارشألا باسنأ يف يرذالبلا دروأو

 «ةليتف هعمو رمع ءاجف عيابي ملف «ةعيبلا ديري لع ىلإ لسرأ ركب ابأ َّنأب ءنوع يبأو يميتلا
 «معن :لاق ؟«يباب ّللع ًاقرحم كارتأ باطخلا نب اي» :ةمطاف تلاقف بابلا ىلع ةمطاف هتقلتف

 ."”ربخلا ...عيابف يلع ءاجو «كوبأ هب ءاج ام يف ىوقأ كلذو

 اهيلع ةمطاف راد ىلإ رمعو ركب يبأ باهذ ةصق ةسايسلاو ةمامإلا يف ةبيتق نبا دروأو

 ىتح) ...اهيلع امهلخدأف كلذ يف مالسلا هيلع ًايلع نينمؤملا ريمأ املك نأ دعب مالسلا

 هلآو] هيلع هللا لص هللا لوسر نع ًاثيدح (ىتئّدح نإ (ىتيأرأ» :تلاقف :(هلوق ىلإ لصي

 هللا لوسر اعمست ملأ !هللا مكتدشن» :تلاقف .معن :الاق ؟(هب نالعفتو هنافرعت ملسوأآ

 يتنبا ةمطاف ّبحأ نمف ءيطخس نم ةمطاف طخسو «ياضر نم ةمطاف اضر :لوقي

 :الاق !؟(ينطخسأ دقف ةمطاف طخسأ نمو «يناضرأ دقف ةمطاف ىضرأ نّمو ,ينّبحأ دقف

 هتكئالمو هللا دهشأ ٌنإف» :تلاق .ملسو1 هلآو] هيلع هللا لص هللا لوسر نم هانعمس ؛معن

 ."«هيلإ [مكّنوكشأل يبنلا تيقل نئلو «يناتطخسأ امىّنأ

 اهطخسأ نم َّنأو ,نيلجرلا ىلع ةطخاس اََّنأ مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا تدكأ دقل

 لاو ةياعتللا نيهاللا لؤسؤ طفلا قنا وافل ر يلعتنللا فش [نويسز طقسا هذ

 هللا مُهََعَ ُهَلوُسَرَو هللا َسوُدْؤُي َنيِذَّلا ن9 ميركلا نآرقلا صنب ىلاعت هللا طخسأ دقف

 ١: 11 -١5. ةبيتق نبال ةسايسلاو ةمامإلا(١)

 0851:١. فارشألا باسنأ (0)

 19:١-5١. ةسايسلاو ةمامإلا ("*)

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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> 

 ."041ئيِهم َدعْمََُدَعَأوِةَرخَألاَو ايثدلا يف
 (صوصخلا اذه يف دنسلا دمحم خيشلا ةحامسل ةرضاحم نم تاظحالملا هذه يف اندفأ)

 ةمكاحلا ةطاسلا ةيعرش مدع حضفت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 دقف «ةريصبلا يتوأ نم ىلع كدفب مالسلا اهيلع ءارهزلا ةبلاطم يف ٌةمكحلا فخت مل 2 : 0

 مدع حضفو ةمكاحلا ةطلسلا طاقسإل ّيملس كّرحت عورشم) اَّنَأ نوريثكلا اهنم مهف

 ام لك اقفنأ ناذللا امهو ,كدف لاثمأو كدفب اهجزو ءارهزلا لعفتس اذامو «(اهتّيعرش

 امو» كدف نع لكس اَّل مالسلا هيلع نينمؤملا ٌريمأ لوقي !؟ىماتيلاو ءارقفلا ىلع امهدنع

 ."”(!؟ْثّدَج ٍدغ ىف اهئاظم سفنلاو كدف ريغو كدفب عنصأ

 دادنعبب ةكيرغلا ةسودملا سره: ئقرافلا نسب لع تلأتب :ديدملا نأ نبا لاق

 ًاكدف ركب وبأ اهيلإ عفدي مل ملف :تلق .معن :لاق ؟ةقداص ةمطاف تناكأ :هل تلقف

 !؟ةقداص هذئع ىهو

 اهاطعأ ول :لاق ؛هتباعد ةَلقو هتمرحو هسومان عم ًانسحتسم ًافيطل ًامالك لاق مث مّسبتف

 هماقم نع هتحزحزو ةفالخلا اهجوزل تعّداو ًادغ هيلإ تءاجل ءاهاوعد درجمب ًاكدف مويلا

 .©”يعّدت هيف ةقداص اَّئأب هسفن ىلع لّجس دق نوكي هّنأل ءءىثب راذتعالا هنكمي نكي مو

 وذ يكذ أنهم نب يلعب فرعي ةلحلا يف يولع يللاقو :ديدحلا يبأ نبا لاقو

 :لاق ؟ادصق ام :تلق ؟ًاكدف ةمطاف عنمب رمعو ركب يبأ دْصَق نظت ام :لئاضف

 .هال ةيآلا :بازحألا ةروس )١(

 . 51/5 :"* راونألا راحب (؟)

 .7585 :15 ةغالبلا جبن حرش (*)



 دي فطا

 اهدنع قرب الو انالذغو اميلو ةقز - ةفالخا ءانيضتغا دقواح لعل ارمظب الأ اذازأ

 ."حرقلاب حرقلا اعبتأف ءاروخ

 دجسملا ىلإ داقملا اهاعب فلخ جرخت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوز - ةملؤملا لاحلا كلت يف يهو - مالسلا اهيلع ءارهزلا كرتت
 ا ورع 3 03 و 4 6

 ىضري يتلا تدّده دقل !اهتمالظب اهّءر ىلإ حيصتف اهيبأ ربق يتأتو اهّرعش رشنتس - ّي

 ملعت تناك دقف «هنأشو نينمؤملا ريمأ اوكرتي مل نإ َموقلا اهبضغل بضغيو اهاضرل هللا

 ال ضرألا َّنأ ًانيقي ملعت تناكو ؛كاذموي ةدّدهم تناك هضرأ يف هللا ةّجح ةايح َّنأ ًانيقي

 مولا يما هنا لجأ كسير خدت فالقلب كيزخل زل ب قس ةزوو لقد شاق

 .يرشبلا عمتجملاب لب .يمالسإلا عمتجملاب ةمحرو «؛ةهج

 ىلع موجه لا ةصق هدج نع «هيبأ نع مادقملا يبأ نب ورمع نع هريسفت يف يشايعلا لقن

 :هلوق ىلإ لصو نأ ىلإ «مالسلا اهيلع ةمطاف تيب

 :تلاقف مالسلا اهيلع ةمطاف تجرخف «اببلم مالسلا هيلع ًايلع اوجرخأف اولخد مث

 امهيلع) نيسحلاو نسحلا ديب تذخأف !«يبر ىلإ ٌنحيصألو «يبأ ربق نيتآلو ءيبيج

 :ناملسل مالسلا هيلع ٌّنِلع لاقف .هلآو هيلع هللا لص يبنلا ربق ديرت تجرخو (مالسلا

 اهبيج تقشو اهرعش ترشن نإ هللاو .نائفكت ةنيدملا ىتبنج ىرأ نِإف ,دمحم ةئبا كردأ»

 اهكردأف !«[اهيف نمبو] اهب فسخُي نأ ةنيدملاب رظاني ال ءاهبر ىلإ تحاصو اهيبأ ربق تنأو

 )١( ةغالبلا جبن حرش 7751:15.

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 ع قطر

 أي :تلاقف !ىعجراف :ةمحر كابأ ثعب اّنإ هللا نإ دمحم تنب اي :لاقف هنع هللا ىضر نالس

 نأ كرمأي كيلإ ينثعب يلعو «ةنيدملاب فسخُت نأ ف 0 ماقد عج

 لت ادب طارت يشأ و ضار ععرأ نزلا ف

 ةامئاقلا ةطلسلل يقالخألاو يملعلا فلختلا حضف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلم يبنلا جاوزأ رجح َّنأ نايب ىلجأب ميركلا نآرقلا يف ءاج

 هللا لوسر دعب ةمكاحلا ةطلسلا تءاجو «(يبنلا تويب) اَّنأِب نآرقلا اهنع حّرصو ءهلآو

 اهنذأتسي ةشئاع ىلإ لسرأف ةافولا لوألا ترضح مث ؛ثروي ال ِهّنأب لاق يبنلا َّنأ تمعزف

 نبا لوقي !!هل تنذأف هبحاصك نذأتسي يناثلا لسرأ مث هل تنذأف «(اهترجح) يف نفدُي نأ

 تناك له «جاوزألا رجح رمأ يف هبتشم يدنع لوقلاو) :يبنلا جاوزأ فرغ يف ديدحلا يبأ

 هب قطنت يذلاو ؟هؤاسن اهكلم مأ «يفوت نأ ىلإ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر كلم ىلع
 طتخاو دجسملا طتخا بويأ يبأ لزنم نكسو ةنيدملا لخدو ءابق نم جرخال هنأ خيراوتلا

 ىلإ هكلي نع اهجورخ امأو «عضاوملل كلاملا ناك هنأ ىلع لدي اذهو «هتانبو هئاسن رجُح

 ."”(هيلع فقأ ل اًمف تانبلاو جاوزألا

 اّنأب هملع ركنأ هّنأ ولو «لوقي [ىك ديدحلا يبأ نبا لع ٌرمألا هبتشا دقل :لوقأ

 ىلاعت هللا باتك يف رظن ديدحلا يبأ نبا نأ ولو ؛تادبلاو جاوزألا كلم يف تراص

 يبنلا تويب اًكنأب تويبلا نع ربع دقف :"74يّنلا توُيب اوُلُخْدَت ال# لوقي هدجول

 .77/8- 711 :7/8 يبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب 51/١ يشايعلا ريسفت )١(

 .11:/7311/ ةغالبلا جهن حرش (؟)

 .03" ةيآلا :بازحألا ةروس (")



 د قلن
 .هجاوزأ تويب سيلو هلآو هيلع هللا لص

 ىلإ ةمطاف تلسرأ :لاق ليفطلا يبأ نع «عيمج نب ديلولا نع ديدحلا يأ نبا جرخأ

 امف» :تلاق .هلهأ لب :لاق ؟«هلهأ مأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌتثرو تنأ» :ركب يبأ

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس نإ :لاق ؟«هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر مهس لاب

 ىلع .هدعب انأ تيلوف «هدعب موقي يذلل هلعج .هضبق مث ةمعط هيبن معطأ اذإ هللا َّنِإ :لوقي

 !«ملعأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ٌتعمس امو تنأ» :تلاق ؛نيملسملا ىلع هّدرأ نأ

 ٌتثرو تنأ» :هل تلاق اََّنأل .بجع ثيدحلا اذه يف :تلق :ديدحلا يبأ نبا لاق مث

 هيلع هللا ىلص هَّنأب حيرصت اذهو هّلهأ لب :لاق ؟(هلهأ مأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ."0(ثرون ال» :هلوق فالخ وهو «.هلهأ هثري ثوروم هلآو

 نم ًاكدف تبلط ةمطاف َّنأ ؛ةملس يبأ نع «رمع نب دمحم نع ديدحلا يبأ نبا جرخخأو

 نَم ؛(ثروي ال يبنلا َّنِإ) :لوقي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس نإ :لاقف ءركب يبأ

 .هيلع قفنأ انأف هيلع قفني هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناك نمو «هلوعأ انأف هلوعي يبنلا ناك

 :لاقف ؟«هّثانب هلآو هيلع هللا لص هللا ٌلوسر ثري الو كئانب كثريأ ءركب ابأ اي) :تلاقف

 ل

 تنب ةشئاع نع ؛جرعألا مناغ يبأل باتك نع ًاثيدح هيلامأ يف يسوطلا خيشلا جرخأو

 ام يّمأو تنأ يبأب :اهل تلاقف «ةيكاب اهتأرف مالسلا اهيلع ةمطاف ىلع تلخد اََّنَأ .ةحلط

 تعفرو هرئاسلا اهب يفحو .رئاطلا اهب قلح ةنه نع يتلئاسأ» :امل تلاقف ؟كيكبي يذلا

 نسحلا ابأ ايراج يدع لويحأو ميت فيحق َّنإ :ًاربخ ضرألا يف تئزرو «ًرثأ ءامسلا ىلإ

 )١( ةغالبلا جبن حرش 718:15.

 ) )0ةغالبلا جبن حرش 5١19:15.

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠



 تصرمل سامو ريك رطل مسرع - | مظك رك

 قا
 نيدلا رون ابخ |لف «نالعإلا هايوطو «نآنشلا هل اًرسأ قانخلاب ايرفت اذإ ىتح .قابسلا يف

 كلم كلم نم مكاهلايف ,كدفب الدأو ءامهروسب اثفنو ءامهروفب اقطن نيمألا يبنلا ضبقو

 «يلسنو هلجن نم بغاوسلا ةيبصلل اهينلحن دقلو «ىفوألا يجنلل ىلعألا برلا ةيطع ام

 رشحلا موي اهبستحأف ,ةظمللا يناعنمو ةغلبلا ينم اعزتنا نإف .هنيمأ ةداهشو هللا ملعبل اََنِإو
 ."7(ميحج ىظل يف ميمح ةرعاس اهولكآ اهّتدجيلو «ةفلُز

 ةمكاحلا ةطلسلا دض سانلا بيلأت

 هتدناس دقف ءًاديحو هداهج يف مالسلا هيلع نينمؤملا ٌريمأ ةمطاف ءارهزلا كرتت مل

 رودت تناكو .ةمامإلا نع ًاعافد ةفيرشلا اهتايحب تّحض اََّنَأ ىتح «هبناج ىلإ تفقوو

 «قيرطلا نع ةلباسلا عطقنيو ةطلسلا نويع أدب نيح اليل مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ عم
 ريمأ اورصني نأ راصنألا لأست ءارهزلا تناكو «ةّيقتلل ةياعرو ءرتسلاو باجحلل ةاعارم

 نقف ؛ةعنقم ريغ ةجنمس تاريرعلاو «ةدراب كتاراذتعالاو تاباجإلا ثناكو «نيئمؤملا

 نينمؤملا ريمأ اوعياب مهَّنَأ نع نيلفاغتمو نيسانتم ءركب ابأ اوعياب نأ قبس مََّئأب اورذتعا
 ىلع قّلعت مالسلا اهيلع ءارهزلا تناكو .ةروهشملا ريدغلا ةعقاو يف بيرقلا سمألاب

 !هيلع مهبساحتو هنع ىلاعت هللا مهأسيس ام اوعنص مَُّئأب راصنألا تاراذتعا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف لمحي - مالسلا هيلع - يلع جرخو :ةبيتق نبا لاق

 هللا لوسر تنب اي :نولوقي اوناكف «ةرصنلا مهلأست راصنألا سلاجم يف ًاليل ةباد ىلع هلآو
 الدعم رك نأ لك ادبلإ قيس تاع ىناؤ فاور نآ راو. عراة انو تيققدت

 «هنفدأ مل هتيب يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عدأ تنكفأ» :-مالسلا هيلع - يلع لوقيف هب

 )١( راونألا راحب - 79: 14817 -140.
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 .هل يغبني ناك امالإ نسحلا وبأ عنص ام١ :ةمطاف تلاقف !؟(هناطلس سانلا عزانأ جرخأو 8

 («مهبلاطو مهبيسح هللا ام اوعنص دقلو
220 

 ةركام ةطخ حضفو مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاكب

 ىلص اهيبأب اهباصم يف ًاناخس عومدلا تفرذو مالسلا اهيلع ةيسنإلا ءاروحلا تكب دقل

 هلك كلذ يف اهعفد لهف ؛نينحلاو ةرسحلاو نينآلاو ةرفزلا اهماعط ناكو .هلآو هيلع هللا

 اهترسحو اهاسأ يف داز مأ ءبسحف هقلخ نم هتريخو هللا بيبح ةقرافمب للجلا اهباصم

 ناك ذإ «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ّيصوك يعيبطلا هقح نع اهلعب ءاصقإ اهنينأو

 هيلإ نطفي مل رخآ رمأ اهملأو اهوجش داز مأ ؟مالسلا |ههيلع ىسوم نم نوراه ةلزنمب هنم

 ٌّمأِب مالسلا اهيلع اهيبأ ٌّمأ تدهاش دقل !؟سانلا ةماع نود اهينباو اهلعب ىوسو اهاوس

 ةيسدقلا بلس فدهتست ةركام ةطخ نع ءىبنت ةباحصلا ضعب نم ةبيرم تاكرح اهينيع

 هتّيحم نع سانلا فرص لجأ نم «هلآو هيلع هللا تاولص اهيبأل خماشلا ةوبنلا ماقم نع

 لوحيف - ةريخألا هتاعاس يف وهو - اهيبأب ككشي مهدحأ نيعلا يأر تأر دقف ؛هتعباتمو

 «ةمايقلا موي ىلإ هتافو دعب لضت الو فلتخت ال نأ اهل دارأ يتلا ةّمألل هدهع ةباتك نيبو هنيب

 مهابأ نوقاع ءانبأ هب مهّثي نأ نكمي ام ىسقأب هلآو هيلع هللا لص مركألا لوسرلا مهّني مث

 هنأ نتج !!(رجهيلالجرلا نإ) لاق ةرختكلاو اينذلا نغمه نيرب يذلا هيفيرلا قادما

 اَل هلآو هيلع هللا ىلص اهيبأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تأرو !!يبنلاب الو «هللا لوسرب هّمسُي م

 لوسرلا لحري مث !!يدنع نم اوموق :لوقي «باتكلا كلذ مهل بتكي نأ نيبو هنيب ليح

 ةلبقملا نتفلا هدعب هجاوتس يتلا هتّمأ ىلع كرابملا هبلق رصتعي ملآلا و ايندلا راد نع مركألا

 .ملظملا ليللا عطقك

 )١(الإمامة ةسايسلاو ١:594.

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 هبحاص دعب موقي مهدحأ - اهيبأب باصملا جوأ يف يهو - مالسلا اهيلع ءارهزلا تأر مث

 انف ادهنع نإق < ارتعلا لو ييظش البا انكه - دمع دساناك نمل (جنع الوق وقيل

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دبعي ةباحصلا نم دحأ ناكأ !؟كلذ هينعي يذلا اف !!(تام

 دبعُي ناك نم َّنأل «ةّيضرملا ريغ ةدابعلا هذه نع فكي نأ هل لوقيو هاهنيف لئاقلا اذه موقيل
 !!«تومي ال يح هللا َّنإف هللا دبعي ناك نمو لوقي !!تام دق - هللا نود نم -

 هجن ىلع ريسلاو هعابتا عبتتست يتلا) هب قّلعتلاو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةّبحم َّنإ
 كلذلو ؛هلآو هيلع هللا لص هل ةدابع ةباثمب ضعبلا ءالؤه رظن يف تناك (هتئس ءافتقاو

 نأش نم ليلقتلا لالخ نم سيدقتلاو مارتحالاو ةبحملا هذه نم دحلا ىلإ ءالؤه ىعس

 * ىَوَهْلا نَع قطني ام هنأ ضرألاو تاوامسلا رابج هل دهش يذلا مركألا لوسرلا

 يذلا يداعلا رشبلا نأش كلذ يف هنأش هرج هَّنأب هوميتاف ؛"374 ىَحوُي ّىحَف 0006

 يبنلا سيدقت اودعف كلذ ىلع اوداز مث !!يعي ال ام لوقيو يذهيف ضرملا هل ضرعي

 اهف ءلجرلا اذه دبعي دحأ ةمث ناك اذإ ِهّنأب اولاقو .هلآو هيلع هللا لص هل ةدابع هب قّلعتلاو

 .هتدابعل يعادلا ىفتناو تام دق مكمامأ وه

 مظع ىلإ ةّمألا تفلت نأ - ةركاملا ةطخلا هذه لباقم يف - مالسلا اهيلع اهيبأ ٌّمأ ىلع ناك

 لسرلاو ءايبنألا متاخ مهنادقفب نوملسملا اهب ينم يتلا ةراسخلا ةحادف ىلإو ةّوبنلا ماقم

 ًادئاقو «ةلالضلاو ةلاهجلا نم مهل ًاذقنم هثعبف هب مهيلع هللا م يذلا هلآو هيلع هللا لص

 رتفي ال يذلا اهنينأو لصاوتملا مالسلا اهيلع ةقيّدصلا ءاكب ناك .ناوضرلاو ةكربلا ىلإ

 مالسلا اهيلع ءارهزلاب سيل - تّلأ يتلا ةعجافلا مظع ىلإ ةباحصلا راظنأ تفلتسي

 يتلا لوسرلا ةعضب يهو - اهنينأو اهؤاكب ناكو هلك يمالسإلا عمتجملاب لب - بسحف

 )١( 5و” ناتيآلا:مجنلا ةروس .



 يقل

 لوسولا نصخفلا قلعتلاو ةّيحملا ةيزم نق اريعم ب هلعف ايلغفهلآو هيل" ةللا لص دع

 ديك اهب تلطبأو لايجألل مالسلا اهيلع ءارهزلا اهتعرش ةئس يهو «هلآو هيلع هللا لص

 .مهركمو ةفيقسلا باحصأ

 (دنسلا دمحم خيشلا ةحامسل ةرضاحم نم ناونعلا اذه يف اندفأ)

 مواقملا امهمأ طخ ىلع مالسلا امهيلع نانسحلا

 بّيطلا ءارهزلا رجح يف ىّبرت هّنأ فطلا ةعقاو يف مالسلا هيلع نيسحلا ٌمامإلا دهش

 ىرنو .ماركلا عراصم ىلع ماثللا ةعاط رثؤي نأ وأ ةّلذلا هل ىبأي رجحلا كلذ َّنأو ءرهاطلا

 هرمأيف هللا لوسر ربنم ىلع مّلكتي وهو ركب يبأ ىلإ يتأي مالسلا هيلع ىبتجملا نسحلا مامإلا
 جا رس لموعس اداب هرتااهلا ىرخأ ةياوونر فدان لوفر جرا ريس ع لوزتلا
 نكي مل ةفاحق ابأ هابأ َّنأب لوقي نأ الإ هب رذتعي ام دجي الو مثعلتي ركب ابأ دجنو «ةفاحق يبأ
 رمع عمسي نيح بضغي هارنف مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا عم ةثداحلا رّركتتو !!ربنم هل

 ةفصلا يهو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ هّنأب هللا لوسر ربنم ىلع هسفن فصي باطخلا نب
 راصنألاو نيرجاهملا بطاخ نيح مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هللا لوسر اهب فصو يتلا

 هالوم تنك نمف» :لاقف هللا لوسر اي ىلب :اولاقف ؟(مكسفنأب مكنم ىلوأ تسلأ" هلوقب

 مامإلا دجن مث .هسفنب هنم ىلوأ ٌنِلع اذهف .هسفنب هنم ىلوأ ٌتنك نم يأ «هالوم ٌِلع ذهف

 ربنم نع لوزنلاب هرمأيو باّذكلاب هفصيو رمع بطاخي - ريغص يبص وهو - نيسحلا

 |هيلع يلع نبا نسحلا ءاج :لاق «ديز نب ةماسأ نع بقانملا يف بوشآ رهش نبا جرخأ

 سلجم نع لزنا» :لاقف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم ىلع وهو ركب يبأ ىلإ مالسلا

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 8ع قع

 :مالسلا هيلع يلع لاقف «ىكبو هرجح يف هسلجأ مث ؛كيبأ سلجم هَّنِإ ٌتقدص :لاق !«يبأ

 ."7كتمب#ا ام هللاو كتقدص :لاقف ؛«ىرمأ نع اذه ناك ام هللاو»

 ركب ىبأ ىلإ مالسلا هيلع يلع نب نسحلا ماق :لاق «يبعشلا نع ديدحلا بأ نبا جرخأو

 ربنمل ِهَّنِإ هللاو ءتقدص :ركب وبأ «لاقف ««يبأ ربنم نع لزنا» :هل لاقف ربنملا لع بطخي وهو

 :ركب وبأ لاقف . «هرمأن ملاًنإو ءثدح مالغ هَّنإ» :ركب يبأ ىلإ يلع ثعبف .يبأ ربنم ال كيبأ

 ."7كمهّتن مل نإ تقدص
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 تيأر :لاق يلع نب نيسح نع «نينح نب ديبع نع ينوكلا نايلس نب دمحم ىورو
 يبأ ربنم نع لزنا» :[ هل ] تلقف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم ىلع باطخلا نب رمع

 يب قلطنا لزن |ملف هرجح يف ينسلجأف :لاق ؟ربنم يبأل نكي مل نإ :لاقف !!«كيبأ رينم ىلإ

 ."”0(دحأ هينملعي ل١ :تلقف ؟اذه كمّلع نم :لاقف هلزنم ىلإ

 ربنم ىلع سائلا بطخي ناك باطخلا نب رمع َّنأ جاجتحالا يف يسربطلا جرخأو

 هل لاقف .مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ِهَّنَأ هتبطخ يف ركذف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ىلص هللا لوسر يبأ ربنم نع باذكلا اهيأ لزنا» :دجسملا ةيحان نم مالسلا هيلع نيسحلا

 نم «يبأ ربنم ال !نيسح اي يرمعل كيبأ ربنمف :رمع هل لاقف .«كيبأ ربنم ال هلآو هيلع هللا

 يرمغلف يرمأ ايف يأ مطأ نإف :نيسكلا هل لاقق ؟بلاط يبأ نب لع كوبا ؟اذه كمّلَع
 لزن هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دقع ىلع ةعيبلا سانلا باقر يف هلو .هب دتهم انأو داه نإ

 اهفرع دق ,باتكلاب دحاج اّلِإ دحأ اهركني ال ىلاعت هللا دنع نم مالسلا هيلع ليئربج اهب

 .7777 :7/ يسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛١١7 : بلاط يبأ لآ بقانم )١(

 .417 - 57 :5 ديدحلا يبأ نبا - ةغالبلا جبن حرش (؟)

 .77ح / 757 :؟ يفوكلا ناميلس نب دمحم« مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مامإلا بقانم ()



 قفا

 ؛مالسلا مهيلع تيبلا لهأ انقح نيركنملل ليوو ,مهتنسلاب اهوركنأو مهبولقب سانلا

 ("'!؟(باذعلا ةدشو بضغلا ةمادإ نم هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم هب مهاقلي اذام

 |مهيلع) يلع نب نيسحلا نأ «مالسلا هيلع هيبأ نع «يلع نب ديز نع يموطلا ىور
 !«يبأ ربنم نع لزنا» :هل لاقف «ةعمجلا موي ربنملا ىلع وهو باطخلا نب رمع ىتأ (مالسلا

 ام» :مالسلا هيلع يلع لاقف .يبأ ربنم ال كيبأ ربنم «ينب اي تقدص :لاق مث ءرمع ىكبف

 ."”نسحلا ابأ اي كتمبا ام هللاو تقدص :لاق .«ىيأر نع هللاو وه

 نع لزنا» :رمعل لاق مالسلا هيلع نيسحلا ْنأ بيطخلا نع بوشآ رهش نبا جرخأو

 ."”(دحأ ينمّلع ام هللاو» :تلقف ؟اذه كمّلع نم :ينلأس مث هعم ينسلجأو

 يتزانج عييشت ارضحي ال :يصوت ءارهزلا

 ًاضرم مالسلا اهيلع ةمطاف تضرم :نيظعاولا ةضور يف يروباسينلا لاتفلا جرخأ

 اهيلإ تيعُن ملف ءاهيلع هللا تاولص تيفوت نأ ىلإ اهضرم يف ةليل نيعبرأ تثكمو ًاديدش
 اي) :تلاقف .هترضحأو يلع فلخ تهّجوو سيمع تنب ءامسأو نميأ َّمأ تعد اهّسفن

 «ةعاس دعب ةعاس يبأب ةقحال نأ الإ يب ام ىرأ ال يَّذِإو ءيسفن يلإ تيعُت دق نإ مع نب

 تنب اي تببحأ اب ينيصوأ» :مالسلا هيلع يلع اهل لاق .«يبلق يف ءايشأب كيصوأ انأو

 نأ كيصوأ» :(تلاق مث اهاياصوب تصوأ مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنِإ مث) ...!14هللا لوسر

 لوسر ودعو يودع مّّمإَف .يقح اوذخأو ينوملظ نيذلا ءالؤه نم يتزانج دحأ دهشيال

 .41/ :70 راونألا راحب ؛17 :” جاجتحالا )١(

 .5١16ح 17١7/ ص - يبسوطلا خيشلا - يلامألا (؟)

 .70 "١:7 بوشآ رهش نبا - بلاط يبأ لآ بقانم (*)

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠



 4ققح

 ىف ىنفداو .مهعابتأ نم الو .مهنم دحأ لع يلصي نأ كرتت الو .هلآو هيلع هللا لص هللا

 .ًافنآ هاندروأ دقو ؛"7)هلوطب ثيدحلا - «راصبألا تمانو نويعلا تأده اذإ ليللا

 هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ لئُس :لاق «ةتابن نبا نع قودصلا ىورو

 ه-؟ اهَّمإ) :لاقف ءًاليل هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطافل هنفد ةّلع نع مالسلا

 نأ مهالوتي نم ىلع ٌمارحو ءا.متزانج مهروضح ثهرك موق ىلع ةطخاس تناك

 .2(اهدلو نم دحأ ىلع ٍلصي

 ١ » م كع :
 هللا دهع تضقن ةما يلع يلصت ال :يصوت ءارهزلا

 سند ال ةرهاط اَّنَأل ءاهطونحو اهنيفكتو اهلسغ دعب مالسلا اهيلع تيفوت اَّنأ يور

 نينمؤملا ريمأ الإ اهرضحيم هَّنإو ءاهريغ اهنم كلذ ىلوتي نأ ىلاعت هللا ىلع مركأ اّئأو ءاهيف
 ريمأ نأَو «سيمع تنب ءاسأو اهتيراج ةضفو موثلك ّمأو بنيزو نيسحلاو نسحلاو

 ملعي ملو ءاهيلع اولصو ليللا يف نيسحلاو نسحلا هعمو اهجرخأ مالسلا هيلع نينمؤملا

 اهيلع اَّنأل .مهريغ سانلا رياس نم دحأ اهيلع ىلص الو اهتافو اورضح الو دحأ اهب

 هللا لوسر يبأ دهعو هللا دهع تضقتن َةّمأ لع لصت ال» :تلاقو ءكلذب تصوأ مالسلا

 .يثرإ اوذخأو ءيقح ينوملظو «مالسلا هيلع لع نينمؤملا ريمأ يف هلآو هيلع هللا لص

 ليئربج - هللاو - مهو يدوهش اوبّذكو ,كدف كلمب يبأ يل اهبتك يتلا يتفيحص اوقرخو

 نينمؤملا ريمأو مهتويب يف مهيلع ٌتفطو «نميأ ّمآَو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأو ليئاكيمو

 هلوسربو هللاب مهرك ذأ مهزانم ىلإ ًاراهنو ًاليل نيسحلاو نسحلا يعمو ينلمحي مالسلا هيلع

 انترصن نع نودعقيو اليل انوبيجيف ءانل هللا هلعج يذلا انقح انوبصغت الو انوملظت الأ

 .197- 191١ :57 ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛ءارهزلا ةمطاف ةافو ركذ يف سلجم ١15. ١ص :نيظعاولا ةضور 0 )١(

 .709 :57 راونألا راحب ؛5017ص :قودصلا يلامأ () 5
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 قا

 نبا اوجرخُيل ديلولا نب دلاخو باطخلا نب رمع هعمو ًاذفنق انراد ىلإ نوذفنُي مث ءًارابن

 هب هاصوأ (هب ًالغاشتم مهيلإ جرخي الف «ةرساخلا مهتعيبل ةدعاس ينب ةفيقس ىلإ ًايلع يمع

 هاّصو مهرد فلأ نينامث ءاضقو نآرقلا فيلأتبو هجاوزأبو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ءانوقرحيو هوقرحيل رانلاب اوتأو انباب ىلع لزجلا بطحلا اوعمجف «ًانيدو ةادع هنع اهئاضقب
 طوسلا رمع ذخأف ءانورصنيو انع اوّفكي نأ يبأبو هللاب مهتدشانو بابلا ةداضعب ٌتفقوف

 ىتح يدضع ىلع طوسلا ىوتلاف يدضع هب برضف - ركب يبأ ىلوم - ذفنق دي نم

 رعست رانلاو يهجول تطقسف .لماح انأو يلع هّدرف هلجرب بابلا لكرو ؛جلمدلاك راص
 و

 تطقسأف ضاخملا ننءاجو «ينذأ نم يطرق رثتنا ىتح هديب ينبرضف «يهحجو عفستو

 .«مهنم تأربتو .مهنم هلوسرو هللا أربت دقو ! ؟ِّلع لصت ةَّمأ هذهف ,مرج ريغب ًاليتق ًانسحم

 ةليل عيقبلا يف عنصف ءاهب ًادحأ ملعي ملو اهتيصوب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لمعف

 نيذلا ردق ريخألا لصفلا يف يتأيسو .2"”ًاديدج ًاربق نيعبرأ مالسلا اهيلع ةمطاف تنفذ

 .ىلاعت هللا دنع مهتلزنمو مالسلا اهيلع ةمطاف ىلع اوَّلص

 اهتادعأ نم ةءاربلا وأ مالسلا اهيلع ةمطاف نم ةءاربلا اَمإ

 ىلوتي مث ىلاعت هللاب نمؤي نأ ملسملل نكمي الو «نيضيقنلا نيب عمجلا نكمي ال
 01 - 1 1 ع ع #

 نم يترتلاو هللا ءايلوأ يلاوتو .هللا يف ضغبلاو هللا يف ٌبحلا ناهيإلا ىرغ قثوأ» :(ثيدح

 ٌلوتأو ٌكّبحأ :مالسلا هيلع لعل لجر لاق هّنأ نأشلا اذه يف يور دقو ."هللا ءادعأ

 )١( راونألا راحب ٠ :359-1548

 )١( ينيلكلل «يناكلا ١١7:7 .5حر/

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 مقلوب
 رصبت نأ امإو ءىمعت نأ اًمإف ءروعأ تنأ نآلا» :هل لاقف ناهثع

 مالسلا هيلع رفعج يبأ ىلع تلخد :لاق ريدس نع هدانسإب يسوطلا خيشلا ىور

 هيلع يلع نب ديز هوخأ مالسلا هيلع رفعج يبأ دنعو «ةعامجو ليهك نب ةملس يعمو

 !مهئادعأ نم أربتنو ًانيسحو ًانسحو ًايلع ىلوتن :مالسلا هيلع رفعج يبأل اولاقف مالسلا

 نب ديز مهيلإ تفتلاف :لاق !مهئادعأ نم أربتنو رمعو ركب ابأ ىلوتن :اولاق .«معن» :لاق

 ."”«ةيرتبلا اومس ذئمويف هللا مكرتب انرمأ مترتب !؟ةمطاف نم نؤربتتأ» :مهل لاق يلع

 اهتمواقم نم ءزج يهو - مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجاجتحا لي اميف درون :لوقأ

 .ةلقتسم ةروصب - مكاحلا ماظنلا ىلع اهضارتعاو
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 ركب يبأ ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا جاجتحا

 كدف عزن نم فدهلا ناك دقف «ةسوردم ةّيضق هبحاصو ركب يبأ لبق نم كدف بصغ

 ةلحرملا كلت يف ةّيداصتقالا ةيحانلا نم هفاعضإ وه مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ دي نم

 تاضافملا يف ناكرتشي نينثالا نأ ةّماعلا ءاملع هاور يذلا ثيدحلا يف ظحالنو ؛ةمساحلا

 هنأ ىلع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ رارصإ ادهاش امل امََّنأ ظحالن (ى .رارقلا ذاختا ينو

 ال ءايبنألا رشاعم انإ) ثيدحب هيلع اًجتحي ل هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كرت اب ٌّقحأ

 ٌّقحلا كلذ عاجرتسا نود َّنأو «رمألا اذه ىلع نالتاقيس امََّنَأ ةحارصب الاق امّنِإو «ثّرون

 !!ريشانملاب باقرلا رح

 - 5 1 و

 نا ل

 )١( ص :يرتستلا هللا رون ديهشلل ةقرهملا مراوصلا 5/8 7.

 مقرلا 2717 ص :(يشكلا لاجر) لاجرلا ةفرعم رايتخا (؟) 579.



 دفنا
 :لاق ؟ملسو - هلآو - هيلع هللا ىلص هللا لوسر كرت هيف لوقت ام :انلققف يلع ىلإ ركب وبأو انأ

 ؟ربيخب يذلاو :تلقف لاق .«ملسو - هلآو - هيلع هللا لص هللا لوسرب سانلا قحأ نحنا

 هللاو امأ :تلقف ؛«(كدفب يذلاو» :لاق ؟كدفب يذلاو :تلق .«ربيخب يذلاو» :لاق

 .")الف ريشانملاب انباقر اوُزحت ىتح

 ةبطخ َّنأ يأ «(ةمطاف عنم ىلع ركب وبأ عمجأ ا) ةرابعب أدبي مداقلا ثيدحلا َّنأ ظحالن

 ىلع هيأر ركب وبأ (عمجأ)و «نيفرطلا نيب تاضوافملا تهتنا ال تلصح ةروهشملا ءارهزلا

 رومألا تغلبو «(مالسلا اهيلع ءارهزلا يأ) اهيف فّرصتملا اهكلام نم كدف (بصغ)

 هبحاصو ركب بأ ىلع تّجتحاف مالسلا اهيلع ءارهزلا تمّدقت «ةمساحلا ةهجاوملا ةلحرم

 .ةروهشملا اهتبطخب

 يلع نبا ديز نيسحلا يبأل تركذ :روفيط نباب فورعملا رهاط يبأ نب لضفلا وبأ لاق

 كدف اهايإ ركب يبأ عنم دنع مالسلا اهيلع ةمطاف مالك بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب

 قوس نم ربخلا) ءانيعلا يبأ مالك نم هَّنأو «عونصم هَّنأ نومعزي ءالؤه َّنِإ :هل تلقو

 هنومّلعيو مهئابآ نع هنووري بلاط يبأ لآ خياشم تيأر :يل لاقف (مالكلا ىلع ةغالبلا

 ةعيشلا خياشم هاورو «ةياكحلا هذه ىلع ةمطاف هب غلبي يدج نع يبأ ينثدح دقو «مهءانبأ

 ةيطع نع ناولع نب نسحلا هب ثدح دقو «ءانيعلا بأ دج دلوي نأ لبق مهنيب هوسرادتو

 اذه ركذي فيكو» :نيسحلا وبأ لاق مث .هيبأ نع هركذي نسحلا نب هللا دبع عمس هّنأ ينوعلا

 نم بجعأ وه ام اهيبأ توم دنع ةشئاع مالك نم نووري مهو هنوركنيف ةمطاف مالك نم

 عمجأ امل :لاق ءثيدحلا ركذ مث !!؟«تيبلا لهأ انل مهتوادع الول هنوققحتي ةمطاف مالك

 اهيلع ةمطاف كلذ غلبو ًاكدف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف عنم ىلع ركب وبأ

 )١( يمثيهلل دئاوزلا عمجم ؛18/ :0 يناربطلل طسوألا مجعملا 9: 4٠.

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 ةيشم نم مرخت ام ءاهويذ أطت اهتدفح نم هَل يف تلبقأو اهسأر ىلع اهرامخ تثال «مالسلا

 نيرجاهملا نم دشح يف وهو ركب يبأ ىلع تلخد ىتح هائيش هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر
 «سلجملا جتراو ءاكبلاب اهل موقلا شهجأ ةّنأ تّنأ مث «ةءالم اهنود تطينف ءراصنألاو

 ءانثلاو هللا دمحب مالكلا تحتتفاف «مهتروف تأدهو موقلا جيشن نكس ىتح تلهمأف

 اوكسمأ الف «مهئاكب يف موقلا داعف «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلاو هيلع

 :تلاقف اهمالك يف تداع

 نينمؤملاب مكيلع صيرح منع ام هيلع ٌريزع مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل»

 غلبف .مكلاجر نود يمع نبا اخأو مكئابآ نود يبأ هودجت هوفرعت نإف «ميحر فوؤر

 .مهمظكب ًاذخآ ,مهجبشل ًابراض «نيكرشملا ةجردم ىلع ًالئام «ةلاسرلاب ًاعداص ةراذنلا

 ليللا (حضوأو) ىرفتو .ربدلا اوّلوو عمجلا مزه ىتح مالا ثكنيو ؛مانصألا مشيب

 نيطايشلا قشاقش تسرخو «نيدلا ميعز قطنو .هضحم نع ّقحلا رفسأو .هحبص نع

 ئطومو .نالجعلا ةسبقو «عماطلا ةزهنو .براشلا ةقذم «رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو

 نسال مكفطختي نأ نوفاخت ,نيعشاخ ةّلذأ ءقرولا نوتاتقتو ءقرطلا نوبرشت «مادقألا

 مهبب ينم ام دعبو «يتلاو ايتللا دعب هلآو هيلع هللا لص هلوسرب هللا مكذقنأف .مكلوح نم

 مجنو ءاهأفطأ برحلل ًاران اوشح املك ؛(باتكلا لهأ ةدرمو) برعلا نابؤذو لاجرلا

 أطي ىتح ئفكتني الف ءاهتاوهل يف هيخأب فذق نيكرشملا نم ةرغاف ترغفو لالضلل نرق

 يف ًاديس هللا لوسر نم ًابيرق هللا تاذ يف ًادودكم .هدحب اهبل دمخيو .هصخأب اهخامص
 ةلخ ترهظ هئايبنأ راد هيبنل هللا راتخا اذإ ىتح ؛نونمآ نوعداو ةينهلب يف متنأو للا ءايلوأ

 قينف ردهو «نيلفآلا لماخ غبنو «نيواغلا مظاك قطنو «نيدلا بابلج لمسو «قافنلا

 مكدجوف مكب ًاخراص هزرغم نم هسأر ناطيشلا علطأو ,مكتاصرع يف رطخف «نيلطبملا

 مكشمحأو ًافافخ مكدجوف مكضهنتساف .نيظحالم هيف ةّرغللو ؛نيبيجتسم هئاعدل



 قطا

 .بيرق دهعلاو اذه .مكبرش ريغ اهومتدروأو .مكلبإ ريغ متمسوف اباضغ مكافلأف

 َّنِإو اوطقس ةنتفلا يف الأ «ةنتفلا فوخ متمعز ًارادب ءلمدني ال حرجلاو .بيحر ملكلاو
 نيب هللا باتك اذهو !نوكفؤت ىّنأو !مكب ىَنأو !مكنم تاهيهف .نيرفاكلاب ةطيحمل منهج

 هريغب مأ «نوربدت هنع ةبغرأ .ةحضاو هرماوأو ةحئال هدهاوشو ةنِّب هرجاوزو ءمكر هظأ

 ةرخآلا يف وهو هنم لبقُي نلف ًانيد مالسإلا ريغ غتبي نمو ءلدب نيملاظلل سئب ب !؟نومكحت

 .ءاغترا ين نورستو ءًاوسح نوبرشت ءاهترفن نكست نأ ثير الإ اوثيرت مل مث .نيرساخلا نم
 ا ا ل ا

 !؟يبأ ثرإ زتبأأ !نيرجاهملا رشعم اهيو !نونقوي موقل (ىكح هللا نم نسحأ نمو نوغبت

 ةلوحرم ةموطخم اهكنودف !ًاّيرف ًائيش تئج دقل !؟يبأ ثرأ الو كابأ ثرت نأ باتكلا يفأ

 رسخي ةعاسلا دنعو «ةمايقلا دعوملاو .دمحم ميعزلاو هللا مكحلا معنف ذ ,كرشح موي كاقلت

 .«نوملعت فوسو رقتسم أبن لكلو «نولطبملا

 :لوقت يهو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ربق ىلإ تفرحنا مث

 بطخلا رثكت مل اهدهاش تنك ول ةثبنهو ٌءابنأ كدعب ناك دق

 بغتالو مهدهشاف كّموق لدخاو اهلباو ضرألا دقف كاندقف اَنِإ

 .")هويلا كلذ نم ةيكاب الو ًايكاب رثكأ ناك ًاموي انيأر |مف :لاق

 ؟اننود هلآو هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر تثرو كل ام

 اهيلع ءارهزلا تاجاجتحا نم ةلمح نع لاجملا اذه يف ثّدحتنو ءكدف بصغو ةفالخلا

 )١( ص :ءاسنلا تاغالب ؟١.

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 فش

 لك ملعيو ,«؟ّتم اذإ كثري نَم١ ركب ابأ لأست مالسلا اهيلع ءارهزلا دجن ثيح .مالسلا

 ربأ بيشو ةركريويالا فدحيعانن يروم نزف: كاما ردت وو رضلا كدتم

 «؟اننود هللا لوسر ٌتئرو كل امف» :لأست ءارهزلا تداعو .(يدلوو يلهأ) ركب

 ّيأ ؟هدلوو هلهأ نود هثرت ترصف «هللا لوسر ةكرت لاح يف نازيملا بلقنا فيك

 هدلوو هلهأ بجحت ترصف هثرإ ىلع ءاليتسالا كل تحابأ هللا لوسر عم كل ةبارق

 ؟ثرإلا كلذ نع

 ًابهذ الو ًالام الو ًاراد هللا لوسر نم ثرو دق نوكي نأ رمألا ءىداب يف ركب وبأ ركنأ

 هذخأ ام َّنأب لاق مث !!هللا اهاّيِإ همعطأ (ةمعط) هرداص ام نوكب عرذت مث ءةّضف الو

 نأ نأ لقيا وزب للا فلا فيزا عشا 1 كانسألا نك سلاسل ةوكأوب

 !!كيملسلا ع مدع ان ةريفأ ىاو نادلة زك

 يبأل تلاق -مالسلا اهيلع- ةمطاف َّنأ :ىناه َّمأ نع ءحلاص يبأ نع ةبش نبا ىور

 هللا ىلص هللا لوسر ثرت كل امف» :تلاق .يلهأو يدلو :لاق ؟(َّثم اذإ كئري نَم١ :ركب

 .ةضفالو ًابهذ الوآلام الو ًاراد كابأ تثرو ام «هللا لوسر تنب اي :لاق ؟«اننود هلآو هيلع

 تعمس :ركب وبأ لاقف .«كدفب يتلا انتيفاصو ءانل هلعج يذلا هللا مهس «ىلب» :تلاق

 .""”نيملسملا نيب تناك ّتم اذإف «هللا انمعطأ ةمعط يه نإ :لوقي هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 ةههللا لوسو نم هتعمسا امو تنأ

 :كابترا يف دريف «؟هلهأ مأ هللا لوسر تثرو تنأ» ركب ابأ مالسلا اهيلع ءارهزلا لأست

 ثيدحب ةفيلخلا عّرذتيو !!ثّروي ال هللا لوسر َّنأ معزي وتلل ناك هَّنأ ًايسان :(هلهأ لب «ال)

 )١1( ةنيدملا خيرات ١:1 197.



 د علا
 ال ءافدكلا قاس مدس رعكلا فوولاو فيدقلا 3 نوه لاكن نيلي (ةيعطملا)

 دحأ اهعمسي مل لب «نوبرقألا هّلهأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نم |امهعمسي مل (ثّرون

 ديلا عباصأ لاوحألا نسحأ يف نوّدعتي ال نيذلا هتعامجو ركب وبأ الإ ّمهللا «ةباحصلا نم

 هّنأل .هسفنل هّطتخا يذلا قيرطلا اذه يف رارمتسالا الإ ركب بأ ناكمإب نكي مل .ةدحاولا

 ءاهتبلاطم يف ءارهزلا تجّردت (ّبرلف «مالسلا اهيلع ءارهزلل (ًاكدف) داعأو ٌقحلل نعذأ ول

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل نينمؤملا ريمأ ةفالخ وهو ءبصتغملا ريبكلا ٌقحلاب تبلاطف

 ريدغلا ةعقاو يف ةّمألا نم ةعيبلا هل ذخأ يذلا هثراوو هّيصو هنوك بجومب ةّمآلا ةدايق يف

 مويلا اهاطعأ ول) :قرخملا ديدتحلا يأ نيا ذانبسأ يقرافلا مالك ايرق انلتنادقو :ةروهشملا

 لو هماقم نع هتحزحزو ةفالخلا اهجوزل تعّداو ًادغ هيلإ تءاجل ءاهاوعد درجمب ًاكدف

 ."(يعّدت |هيف ةقداص اَّنأب هسفن ىلع لّجس دق نوكي هّنأل ءءيشب راذتعالا هنكمي نكي

 ركب يبأ ىلإ ةمطاف تلسرأ :لاق ليفطلا بأ نع «عيمج نب ديلولا نع ىلعي وبأ ىور

 لوسر مهس لاب |مف» :تلاق «هلهأ لب ءال :لاق ؟«(هلهأ مأ هللا لوسر َتثرو تنأ» :تلاقف

 هيلإ هضبق مث ةمعط ًايبن معطأ اذإ هللا َّنِإ :لوقي هتعمس نإ :لاق ؟(هلآو هيلع هللا لص هللا

 هتعمس امو َتنأ» :تلاق .نيملسملا ىلع هّدرأ نأ هدعب انأ تيأرف دعب موقي يذلل هلعج

 !(7(هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نم

 :(هّلهأ لب) ركب بأ باوج نم هبّجعت ىدبأ مث «ةياورلا هذه ديدحلا يبأ نبا لقن :لوقأ

 ةعّونتملا ةلئسألا َّنأ ظحالنو !ثّروي ال هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنأ معز نأ هل قبس هّنأل

 هللا لوسر نم هعمس هنأ معز ام ىسني ركب ابأ تلعج مالسلا اهيلع ءارهزلا نم ةقحالتملا

 .(«...ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن» ثيدح نم هلآو هيلع هللا لص

 )١( ةغالبلا جبن حرش 15: 7585.

 )( ىلعي يبأ دنسم ١:  /4١.”37ح

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 شوك

 ؟كثري ناك نم مويلا تم ْنإ تيأرأ

 ركب ابأ بطاخت مل ءارهزلا َّنأ اهيف ظحالن ؛نأشلا اذه يف ىرخأأ ةياور تدرو دقو

 ظفلب ةراتو «(ركب ابأ اي) دّرجملا همساب ةرات هتبطاخ لب «راكنإلا ىوتسم ىلع ولو ةفالخلاب

 ركب وبأ ٌرصأ الف «هللا لوسر ةفيلخ هّنأ همعزل اهنم حضاو بيذكت يف «(ةفاحق يبأ نب اي)

 .«اذه يسلجم دعب كتلئاسب انأ ام» اهوقب هل اهتعطاقم تنلعأ «هاوعد ىلع

 .-مالسلا اهيلع- ةمطاف نع ئناه َّمأ ىلوم حلاص يبأ نع هدانسإب ةبش نبا ىور

 مويلا ثم نإ َتيأرأ ءركب ابأ اي :تلقف .فلختسا ام دعب ركب يبأ ىلع تلخد» :تلاق

 نود هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ثرت ملف» :تلق .يلهأو يدلو :لاق ؟«كئري ناك نَم

 ٌتدمع «ىلبب» :تلق !هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب [اي] ٌتلعف ام :لاق ؟«هلهأو هدلو

 قم لالا انين تديعو ءايلعات هلاو هيلشانا لئضلل كؤتسرلا فام كيئاكو كذقاؤإ

 كرابت هللا َّنأ هللا لوسر ينثدح «لعفأ مل هللا لوسر تنب [اي] :لاق .«انم هتعفرف ءامسلا

 هتعمس ام]و تنأ» :تلق «ْتعفُر هللا هضبق اذإف ءًايح ناك ام ةمعطلا يبنلا معطُي ىلاعتو

 ."”(اذه يسلجم دعب كتلئاسب انأ ام ,ملعأ هللا لوسر [نم

 ؟ينطخسأ دقف ةمطاف طخسأ نم ...:لوقي هّللا لوسر اعمست ملأ

 «تلقث دق مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ اهغلب امل ءاوجألا فيطلت هبحاصو ركب وبأ لواح

 ملف مالسلا اهيلع ةمطاف انذأتساف «كاذموي ماعلا يأرلا مامأ اهيتروص نيسحت يف ايعسو

 ىسع ءارهزلا ىلع (مَلسي نأ يف هانذأتساو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ باب اقرطف ءامهل نذأت

 ةّرحلاو «كتيب ثيبلا» هل تلاقف «نيلجرلا بلطب نينمؤملا ريمأ اهريخأف ءاهايضرتسي نأ

 )١1( ةنيدملا خيرات ١: 51١.



 د «فحا

 امّلسو الخدف ءطئاحلا ىلإ اههجو تلّوحو اهعانق تّدس مث ««ءاشت ام لعفا ءكتجوز

 لكل ةحضاو ةلاسر -بجاو ملسملا ىلع هّدرو - مالسلا در مدع يفو هّدرت ملف اهيلع

 هّكل ..هّنأو ..هّنأو «هتبارق نم هيلإ ٌبحأ لوسرلا ةبارق َّنأ مسقأف ركب وبأ مّلكت مث !بيبل

 ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا قّلعت لو !«ةقدص هانكرت ام .ثّرون ال» لوقي هللا لوسر عمس

 ؟هب نالعفيو هنافرعيأ هللا لوسر هلاق رخآ ثيدح نع امهتلأس اهنكل «قيلعت ىندأب همالك

 دقف ةمطاف طخسأ نمو «يناضرأ دقف ةمطاف ىضرأ نم...» ثيدحب |هتثدحف «معن :الاق

 فيسلاك ةريخألا ءارهزلا ةرابع تءاجو .هللا لوسر نم هاعمس امََّنأب ادهشف ««ينطخسأ

 يبنلا تيقل نئلو «يناتيضرأ امو يناتطخسأ (ىّنأ هتكئالمو هللا دهشأ ينإَف» :لصفلا

 !«هيلإ مكتوكشأل

 ةمطاف تيب ىلع موقلا موجه يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ دروأ

 يبأل رمع لاق :هلوق ىلإ لصي ىتح ءاهيف نم ىلع اهقارحإل بطخلا مهعمجو مالسلا اهيلع

 نذأت ملف ةمطاف ىلع انذأتساف ًاعيمج اقلطناف ءاهانبضغأ دق اّنإف ةمطاف ىلإ انب قلطنا :ركب

 «طئاحلا ىلإ اههجو تلّوح اهدنع ادعق الف ءاهيلع يلع امهلخدأف هاملكف ًايلع ايتأف ءامهل

 هللا لوسر ةبارق نإ هللاو هللا لوسر ةبيبح اي :لاقف ركب وبأ ملكتف .درت ملف اهيلع |ملسف
 نأ كوبأ تام موي ٌثددولو «يتنبا ةشئاع نم يلإ بحأل كّنِإو «يتبارق نم يلإ ّبحأ

 نم كئاريمو كقح عنمأو كفرشو كلضف فرعأو كفرعأ ينارتفأ «هدعب ىقبأ الو تم

 هانكرت ام .ثرون ال :لوقي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كابأ تعمس يأ الإ ؟هللا لوسر

 هنافرعت هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ًائيدح (ىكتثدح نإ (ىتيأرأ» :تلاقف «ةقدص

 ةمطاف ىضر :لوقي هللا لوسر اعمست ملأ هللا مكتدشن» :تلاقف «معن :الاق ؟(هب نالعفتو

 ىضرأ نمو «ىنّبحأ دقف ىتنبا ةمطاف ٌبحأ نمف ءيطخس نم ةمطاف طخسو .ءياضر نم

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 4قح

 لوسر نم هانعمس معن :الاق ؟«ينطخسأ دقف ةمطاف طخسأ نمو «يناضرأ دقف ةمطاف

 0 : و 0 | 5 9

 «يناتيضرأ امو يناتطخسأ ا(مىنأ هتكئالمو هللا دهشأ ينِإف» :تلاق ءهلآو هيلع هللا لص هللا

 ."06هيلإ (كنوكشأل يبنلا تيقل نئلو

 ءاسنلا ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا جاجتحا

 «نينمؤملا تاهّمأ بقلب نيّمستي نمم ضعبلا نع باقنلا مالسلا اهيلع ءارهزلا تفشك

 ةفيرشلا ةيآلا صنت امك ىلاعت هللا نيتي مل ام ّنهعفني ال هللا لوسر ءاسن ّنمنوك دّرج َّنأل

 ةئّيبم ةشحافب ٌنهنم يتأي نم َّنأ يبنلا ءاسن ددهي نآرقلا دجن لب ءبازحألا ةروس نم ("1)

 |مهيلع طولو حون امه هللا ءايبنأ نم نيّيبن يتأرما دجن | «"!نيفعض باذعلا ال فعاضي

 .©74َيِلِخَأدلا َعَمَراَنلا الُخْدا َليِقَو اًنْيس هللا نم اَمُهْنع اَييفُيْرَلَقط امهاتناخ دق مالسلا

 نظفحي مل نمت يبنلا ءاسن ضعب قارفل ةرورسم اََّئأب حّرصت ةئجلا لهأ ءاسن ةدّيس يه اهو

 مالسلا اهيلع ءارهزلا تراشأ دقو .ةمرخ اهل نفرعي ملو ةّمذلا اه نيعري ملو حلا امل

 لّوقتلا لاحم ّنل حتفت نأ ديرت ال اَّنأِب اهوق يف ءءاسنلا مكلت ةّيوه نع فشكت دق ةراشإ

 نينمؤملا َّمأ زبن ًادحأ خيراتلا انل لقني لو .اهّمأ يف نلقي ّنك اك اهيف نلقيل ءاهتافو دعب اهيلع

 ءاهركذي هللا لوسر تعمس نيح تراغ يتلا ركب يبأ ةنبا الإ مهللا مالسلا اهيلع ةجيدخ

 تبضغف «(اهنم ًاريخ هللا كلدبأ دق «نيقدشلا ءارمح زئاجع نم زوجع) اهَّنأب هل تلاقف

 !!'”اهمالك نم هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 )١( يرونيدلا ةبيتق نبال ةسايسلاو ةمامإلا ١: 7١.

 .بازحألا ةروس نم (؟”0) ةيآلا رظنا (؟)

 ٠١. ةيآلا :ميرحتلا ةروس (")

 .1/87 5 :5 باعيتسالا ؛١ 65٠ :7 دمحأ دنسم :لاثملا ليبس ىلع رظنا (5)



 دك

 :نلقف اهضرم يف اهنيتأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ءاسن ضعب ناكو :يبوقعيلا لاق

 يف ّنتلق اك ّف نلقت ندرتأ» :تلاق !ًاظح كلسغ روضح يف انل يرّيص !هللا لوسر تنب اي

 .(نكر وضح يف يل ةجاح ال ؟يّمأ

 ؟تنأ فيك :نلقف

 هللا لص هلوسرو هللا ىقلأ ءنكقارفل ةرورسم «نكايندل ةهراك هللاو ندجأ» :تلاق

 ةيصولا تلبق الو :ةّمذلا ىنم تيعُر الو «قحلا ىل ظفُح ايف ؛نكنم تارسحب هلآو هيلع

 ."0(ةمرحلا تفرغالو

 هللا لوسر دجسم 2 مالسلا اهيلع ءارهزلا جاجتحا

 دجسملا ةيراس ىلإ هّجوتتف .هدجسم ىلإ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةعضب ءىجت

 ؛ةديدنش ةميطغرومأو واود هدب تلصخ دق هنأ ريكو لسرملا اهابأ يطاختف

 هدحو اهابأ بطاخت مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك لهف .هدعب اوّلتخا هموق نأ هملعُتو

 لدسُي ملو عمسلا ىقلأ نم ىلإ اهتخرص لصوت نأ ًاضيأ تدارأ اَّنأ مأ .تايبألا هذهب

 !؟ضيغبلا هّراتس ٌبّصعتلا هيلع

 تءاج» :لوقي مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس :لاق لضفملا نب دمحم نع يفاكلا ىور

 :(هلآو هيلع هللا لص يبنلا بطاختو لوقت يهو دجسملا يف ةيراس ىلإ مالسلا اهيلع ةمطاف

 بطخلا رثكت مل اهدهاش تنك ول 5«"'ةثبنهو ٌءابنأ كدعب ناك دق

 )١( :؟ يبوقعيلا خيرات ١١8.

 .ةفلتخملا دادشلا رومأّلا يهو «ثبانهلا ةدحاو ةثبنهلا :(7171 :) ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق (؟)

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 6ع تقال

 (”بغتالو مهدهشاف كّموق لتخاو 2 اهلباو ضرألا ّدّقف َكاندقف انإ

 ةباحصلا دحأ ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا جاجتحا

 دحأ ىلع ةّجحلا ميقُث نأ - اهيبأ ىلع اهنزح ديدش عم - مالسلا اهيلع ءارهزلا َناوتت م

 هتلأسف ؟ةمامإلاب نينمؤملا ريمأ ىلع هتافو لبق هللا لوسر ضن اذإ ايف اهأس نيح ةباحصلا

 «هلاؤس داعأ مث «لعفلاب لصح كلذ نأ ٌرقأف !؟«ريدغلا موي متيسنأ !ًايجعاو» 1 كش

 .هدعب ةفيلخلاو مامإلا هَّنأب لعب يصوي هللا لوسر تعمس اََّئأ ىلاعت هللا ٌءارهزلا تدهشأف
 ع

 ويديم نوداهتازبأ ةجئأ ركغدحللا ةءاتيأوهلآو

5 0 1 3 . 1 2 
 اهيلع ةمطاف تناك هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضبق امل :لاق ديبل نب دومحم نع

 ربق تيتأ مايألا ضعب يف ناك املف .كانه يكبتو ةزمح ربق يتأتو ءادهشلا روبق يتأت مالّسلا

 اهيلع تملسو اهتيتأف .تنكس ىتح اهتلهمأف كانه يكبت مالّسلا اهيلع اهتدجوف ةزمح

 ءورمع ابأ اي» :تلاقف .كئاكب نم ىبلق طاين تعّطق هللاو دق «ناوسنلا ةديس اي :تلقو
7 2 58 4 7 

 لوسر ىلإ هاقوشاو .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ءابآلا ريخب تبصأ دقف «ءاكبلا يل ٌقحل

 :لوقت مالّسلا اهيلع تأشنأ مث !«هلآو هيلع هللا لص هللا

 ٌرثكأ - هللاو - تام ذُم يبأ ركذو 2 هّركذ لق تّيم ًاموي تام اذإ

 له :تلق .«لَص» :تلاق .يردص يف جلجلتت ةلأسم نع كلئاس نإ ءيتديس اي :تلق

 !؟(مخ ريدغ موي متيسنأ !ًابجعاو» :تلاق ؟ةمامإلاب يلع ىلع هتافو لبق هللا لوسر ّصن
: 5 3 

 هتعمس دقل ىلاعت هللا دهشأ» :تلاق .كيلإ ريشأ اب ىنيربخأ نكلو «كلذ ناك دق :تلق

 بلص نم ةعستو ياطبسو .يدعب ةفيلخلاو مامإلا وهو مكيف هفّلخأ نم ريخ مع :لوقي

 )١( راونألا راحب ؛ا/5 :8 يفاكلا "57 : 198 --195.



 يدل

 نوكيل مهومتفلاخ نئلو ؛نييدهم نيداه مهومتدجو مهومتعبتا نئل .راربأ ةمئأ نيسحلا

 ."""ثيدحلا -!«ةمايقلا موي ىلإ مكيف فالتخالا

 هلآو هيلع هّللا ىلص اهيبأ ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاكب

 .ةنيدملا لهأ ىذأت ىتح هللا لوسر ىلع تكبف ةمطاف امأ» :مالسلا هيلع قداصلا لاق

 جرخت تناكو «راهنلاب يكبت نأ اّمإو ليللاب يكبت نأ امِإ .كئاكب ةرثكب انتيذآ :اهل اولاقف

 ."”(يكبتف ءادهشلا رباقم ىلإ

 ىلص هللا لوسر ترضح ال :لاق هنأ سابع نبا نع ربتعم دنسب يموطلا خيشلا ىورو

 :لاقف ؟كيكبي ام هللا لوسر اي :هل ليقف «هتيحل هعومد تّلب ىتح ىكب ةافولا هلآو هيلع هللا

 نم تملُظ دقو يتنب ةمطافب ٌّنأك ,يدعب نم يتَّمأ رارش مهب عنصت امو يتيّرذل يكبأ»

 .(يتّمأ نم دحأ اهنيعُي الف هاتبأ اي يدانت يهو يدعب

 :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .تكبف مالسلا اهيلع ةمطاف كلذ تعمسف

 كقارفل يكبأ ينكلو كدعب نم يب عنصي امل يكبأ تسلا :تلاقف ««ةينب اي يكبت ال»

 نم لّوأ كنإف «يب قاحللا ةعرسب دمحم تنباي يرشبأ» :امللاقف ,(هللالوسراي

 ."(ينيب لهأ نم يب قحلي

 يبأ ىلإ هعفري ينارحبلا لهس نب دمحم نع هدانسإب لاصخلا يف قودصلا خيشلا ىورو

 دمحم تنب ةمطافو فسويو بوقعيو مدآ :ةسمخ نوؤاكبلا» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠

 )١( بوشآ رهش نبا - بلاط يبأ لآ بقانم "7: 5 ١١.

 )١( ص زازخلل مالّسلا مهيلع رشع ينثالا ةمثآلا ىلع صنلا يف رثألا ةيافك ١98. 0

 ىبموطلا يلامأ (؟) ١:  »18/8راونألا راحب ؛سداسلا سلجملا ١107 :57« .ىبموطلا يلامأ نع 5
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 فضا

 يف راص ىتح ةنجلا ىلع ىكبف مدآ امأف ؛مالسلا هيلع نيسحلا نب يلعو هلآو هيلع هللا لص

 هل ليق ىتحو هرصب بهذ ىتح فسوي ىلع ىكبف بوقعي امأو ؛ةيدوألا لاثمأ هيدخ

 ىلع ىكبف فسوي امأو ؛نيكلاهلا نم نوكت وأ ًاضرح نوكت ىتح فسوي ركذت ؤتفت هللات

 امإو «راهنلاب تكستو ليللا يكبت نأ امإ :هل اولاقف نجسلا لهأ هب ىذأت ىتح بوقعي

 ىلع تكبف ةمطاف امأو ؛امهنم ةدحاو ىلع مهحلاصف «ليللاب تكستو راهنلا يكبت نأ

 !كتئاكب ةرثكب انتيذآ دق :اهل اولاقف ةنيدملا لهأ اهب ىذأت ىتح هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 يلع امأو ؛فرصنت مث اهتجاح يضقت ىتح ىكبتف ءادهشلا رباقم رباقملا ىلإ جرخت تناكف

 ام «ةنس نيعبرأ وأ ةنس نيرشع مالسلا هيلع نيسحلا ىلع ىكبف مالسلا هيلع نيسحلا نب

 ْنِإ هللا لوسر نب اي كادف تلعجج :هل ىلوم هل لاق ىتح ىكب الإ ماعط هيدي نيب عضو

 ام هللا نم ملعأو هللا ىلإ ينزحو يثب وكشأ |منإ :لاق ؛نيكلاهلا نم نوكت نأ كيلع فاخأ

 ."0(ةريع كلذل ينتقنخ الإ ةمطاف ينب عرصم ركذأ ام نإ نوملعت ال

 مهيلع ةمطاف ءارهزلا اههّمأ عم نينسحلا عادو يف ًاليوط ًاثيدح يسلجملا ةمالعلا دروأ

 ىوكشو اهيبأ ىلع اهنزح ليصفت هيف ءاج «ةضف مهتيراج ناسل ىلع «ىلاعت هللا مالس ًاعيمج

 :هلوق ىلإ لصي ىتح «مئادلا اهئاكب نم ةنيدملا خويش

 قيفت ال يهو مالسلا اهيلع ةمطاف ىلع لخد ىتح مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لبقأف

 لوسر تنب اي» :اهل لاقف «هل ةئينه تنكس هتأر (لف «ءازعلا اهيف عفني الو «ءاكبلا نم

 ًاليل كابأ يكبت نأ امإ كلأسأ نأ ينولأسي ةنيدملا خويش َّنِإ - هلآو هيلع هللا لص - هللا

 .مهرهظأ نيب نم يبيغم برقأ امو مهنيب يثكم لقأ ام نسحلا ابأ اي) :تلاقف .«ًارابن امإو

 يلع اهل لاقف ««هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يبأب قحلأ وأ ًارامن الو ًاليل تكسأ ال هللاوف

 .ةسمخلا باب ء15ح /7177 ١: قودصلا خيشلل لاصخلا )١(



 د قلكلا

 ًاحزان عيقبلا يف ًاتيب اهل ىنب ِهَّنِإ مث .«كل ادب ام هللا لوسر تنب اي يلعفا» :مالسلا هيلع

 [(هيلع) نووطاو قنا فيمدن تحيض اذإ كناكو»«نارحالا تينب تم ةكيالملا

 لبقأ ليللا ءاج اذإف «ةيكاب روبقلا نيب لازت الف ةيكاب عيقبلا ىلإ تجرخو ءاهمامأ (مالسلا

 ىضم نأ ىلإ كلذ ىلع لزت ملو .اهمزنم ىلإ هيدي نيب اهقاسو اهيلإ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ
 ."7ثيدحلا - اهيف تيفوت يتلا ةلعلا تّلتعاو ءًاموي نورشعو ةعبس اهيبأ توم دعب اهل

 .هدنع اهئاكبو ةزمحلا اهّمع ربقل مالسلا اهيلع ءارهزلا ةرايز تاياور اوت ترم :لوقأ

 ؟ءاكبلا اذه َّلك مالسلا اهيلع ءارهزلا تكب اذام

 هذه لثمب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيبأ ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا تكب اذامل

 ًارازغ عومدلا تّبصو هلآو هيلع هللا لص ىفطصملا ةناحير تكب دقل !؟ةرثكلاو ةدشلا

 هيلع نينمؤملا ريمأ اودشانف ةنيدملا لهأ اهئاكبل ىذأت ىتح ءتحانو تنأو اهيبأ ىلع

 نسحلا ابأ اي» :تلاق مالسلا هيلع اهمّلك ملف راهن وأ ًاليل يكبت نأ امإ اهمّلكي نأ مالسلا

 وأ ًارابن الو ًاليل تكسأ ال هللاوف ,مهرهظأ نيب نم يبيغم برقأ امو مهنيب يثكم لقأ ام
 اي يلعفا» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ امل لاقف «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يبأب قحلأ

 !«كل ادب ام هللا لوسر تنب

 :(مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطافل ةيئافطصالا ةثارولا) هباتك يف دنسلا دمحم خيشلا لوقي

 دهش امدعب «(هدذنع فوقولاو هابتنالا ىع رثسي مالسلا اهيلع اهنم كولسلا اذهو)

 هتاياغ ىه امو ؛كولسلا اذه ءارو رمألا وه اف ءأطخلاو للزلا نم ةراهطلاب نآرقلا اهل

3200 
 جاهنم نم هسّسؤي يذلا امو ؟هبابسأو هم

 )١( ىسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ”57 : ١0/5 -17/4.

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 نكمي ال ماقم نم هب تفصّنا اهب هلآو هيلع هللا لص لوسرلا ةيصخش َّنإ :لاقي هن

 درو امك - هدقف باصم مّظع مّن نمف «هلبق نم هدهشت مل امك ؛هدعب نم ةيرشبلا هدهشت نأ
 اوباصُي [نلو] مل قئالخلا َّنأ - ةقيقحلا هذه نايب يف مالسلا مهيلع تيبلا لهأ تاياور يف

 دقفب ةّمآلا اهب تينُم يتلا ةراسخلا لثمب يأ .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر باصم لثمب

 .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 يأ «هلآو هيلع هللا لص هماقم مظع فّرعيو [ىلإ] دشري هباصم مظع راعشتساف

 نأ اى ؛ةّوبنلاو يبنلاو ةلاسرلاو لوسرلا ةيعقومب ةديدسو ةحيحص ةفرعم نّوكي هنأ

 ىلص يبنلا ماقمب ةفرعملا طاطحنا نع ءىبنُيو يضفي - عزجلاو ءاكبلا ةّلق يأ - سكعلا

 ىلعو ؛هل دايقنالاو ميلستلاو عابتالا ٌدتشا ةّبحملاو قّلعتلا ٌدتشا املك هّنإف ...هلآو هيلع هللا

 لماكلا دايقنالا عنتميو عابتالا يصعتسي هَّنإف ةّبحملا تفعضو قّلعتلا لق اذإ سكعلا

 َّنإف ...عابتالاو ةعاطلل عوطألا طارصلا يه ةّبحملا َّنإف :هلآو هيلع هللا لص هل ميلستلاو

 قّلعتلا ديكأت ىلع ةقحاللا لايجأللو ةَّمألا نم لّوألا ليجلل ةيبرت مالسلا اهيلع هتلعف ام

 نآرقلا هيلع دكأ ام وه هتئس امو ءاهُريغ ةئسلا هذه مقي ملو «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرب

 ىلص هللا لوسرل اهتّبحم قيثوتب [وه] اهدادسو اهحالصو ةّمألا هذه حالف َّنإف ,ميركلا

 اهّيبنل ةّمألا هذه ةّبحع تفعضو ترتف |ملكو «عيطم ٌبحأ نمل ّبحملا َّنإف «هلآو هيلع هللا

 .اهوسرب ىّمأتلا نع تدعتبا لك

 ةلوقمب يداني ةفيقسلا موي عفر رخآ راعش لابق يف ناك مالسلا اهيلع هتجهن يذلا اذهو

 راكنإلا وه راعشلا اذه يعفار دوصقم َّنإف «(تام دق ًادمحم ّنإف ًادّمحم دبعي ناك نم)

 قصف نمانلا هال ولا اذه ناويالملاو هنلعتشلا فلا كويتورو يماحلا كلف ةدنق نزع

 َّنأ خيراتلا انثّدحي ملف الإو ءهلآو هيلع هللا لص يبنلل ةدابع هّنأِب راعشلا اذه ُباحصأ



 ؛ةييعرلا, اقرا لاوديلع هللا: ليف كوسرل ءانهنزا لصندق ناك ةيملستلا ند ادع

 نولعجي مَّئأ وه هتدابعل [ةياهبنو] ةياغ هلآو هيلع هللا لص يبنلا توم لعج نم مهدارمو

 .(ةعاطلاو نابوذلاو قّلعتلا نم ةجردلا هذهلو ءالولا اذهل ةياهن هلآو هيلع هللا لص هتافو

 هللا لص يبنلا ةايح يف روكذملا راعشلا باحصأ جبن نم ةلثمأ دنسلا خيشلا ركذ مث

 لوسر نع ثيدحتلا مهعنمكو «(رجهيل لجرلا َّنِإ) مهلوقك «هتافو دعبو هلآو هيلع

 رمع عنمكو ؛هخميلف (يبنلا ثيداحأ نم يأ) هنم ءيش هدنع ناك نم :مهلوقكو هللا

 هللا ىلص هللا لوسر نع اوُئّدحي ًالئل ةنيدملا جراخ رفسلا نم ةباحصلا ضعب باطخلا نب

 لع

 ّقحلاب ةلماعلاو قحلا ةيعاد مالسلا اهيلع ةمطاف

 ةتباثلاو «ٌقحلاب ةلماعلاو قحلا ةيعاد اَّئأل ءلدعلا :ريمأ هكاشلا اهيلع ةرهاطلا ةمطاف)

 مظنلا تابث ساسأ لدعلا َّنأل ؛لوقلا يف ةلداعلا يه مالسلا اهيلع ةمطاف .ّقحلا ىلع

 «لمعلاو لعفلا يف ةلداعلا مالسلا اهيلع ان (ى ةّمألا ءاقبل ديكألا ناضلاو ءيعامتجالا

 مالسلا اهيلع ةمطاف .ءاوس تيبلا لمع اهتمساقف ةضف اهتمداخ نيبو اهنيب تواس انآ

 يف اهدومصل ًانمث ةيلاغلا اهتايح تعفد ىتح ملظلل تّدصت دقف «قحلاو لدعلا ةيعاد

 تدارأ .اهيلع ٍلصي الو اهتزانج نيملاظلا دحأ دهشي ال نأ تصوأو «لطابلا ةعراقم

 همكح مئاعد تيبثت يف نيملاظلا دحأ لبق نم اهتزانج لغتسُت ال نأ مالسلا اهيلع ةمطاف

 مهططخ حضفو نيملاظلا ةمجاهم يف (كدف) ةلأسم تمدختسا مالسلا اهيلع اهنإ امك .ملاظلا

 ."0(لدعلا عابتاو قحلا ةرصن ىلإ - لباقملا يف - سانلا تعدو .مهفيز فشكو

 الا - 3/7 :دنسلا دمحم خيشلل مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطافل ةيئافطصالا ةثارولا :رظنا(١)

 ان :(ةيسرافلاب) يمئاق يلع روتكدلا «مالسإ يوناب نيرترب ةمطاف (؟0)

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةريس يل ركنملا نع يهنلا بيلاسأ

 ةّينارقلا تايآلاب لالدتسالا ١-

 ىللاعت هلوقبو "74 ِةوُواَد ُناَمْيَلُس ُترَوَو# ىلاعت هلوقب مالسلا اهيلع اهيبأ ٌمأ تّلدتسا
 اهابأ نأو «نوثرويو نوثري ءايبنألا َن نايبل "7*بوقْعَي لآ نم ُثرَيَو يثري أ ةقيقح

 عنمي يذلا رمألا نع لؤاستب اهلالدتسا تمتتخا مث «لسرلا نم ًاعدب سيل هللا لوسر

 هيراع ميزا اراك دعا نعوم الا يال ا طاو

 ؟(7و4 َهُلاَمفَ بولق 50006 قا نو ريدَتي القأ# :ةلققمو

 :ةيلقعلا تالالدتسالا -

 :لاق .2«؟كئري نَم» لا مالسلا اهيلع ءارهزلا نأ اهتلثمأ نمو

 يبأ ثرأ ال يل امف» :تلءاستف (يدلوو يلهأ)

 :لازتعالاو توكسلا -

 بطاخ ثيح ميركلا نآرقلا هنع اهيكحي يتلا مالسلا هيلع ميهاربإ ةلوقمب المع
 0 5 5 5 1 2( م عمو ير . 5

 مالّسلا هيلع قداصلا مامإلا نع ةياور يف دجنو )2 # نوعدَت اَمَو ْمُكلِرَتْعْأَو# :هموف

 لخدي امو ,نوهركت ام مكنم لجرلا نع مكغلب اذإ مكعنمي ام» :هباحصأ دحأل لاق هنأ

 كاذف تلعخ تلق 1؟«انيلي ًالوقندل اولوقتو ةولذعتو هوبنوتف ةرثأت تأ ئذآلا هي انيلع

 .2(مهتسلاجم اوبنتجاو مهورجها» :لاق ءاثم نولبقي ال ًاذإ

 )١( ةيآلا:لمنلا ةروس ١5.

 ةيآلا:ميرم ةروس (؟) 0

 .7 5 ةيآلا:دمحم ةروس (”)

 .54 ةيآلا:ميرم ةروس (4)

 ١. "59 حر/ ١57 :8 يفاكلا (5)



 د ققحا

 ّلك يف كيلع هللا ٌنوعدأل هللاو «ادبأ كمّلكأ ال هللاو» :ركب يبأل ءارهزلا تلاق

 ىقلأ ىتح يمأر نم (ىملكأ ال هللاو» خايف هما ءاجاا ىلصرلل كلاقو 414ةانغ

 نأب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تصوأو ؛«ينم (متبكتراو يب (متعنص اهب هيلإ (كنوكشأف يبر

 هل تلاقف ءاهيلع ةالصلا يف الو اهعييشت يف كرتشي اهيملاظ نم ًادحأ عدي الو ًاّرس اهنفدي

 يودع مهّئإف يقح اوذخأو ينوملظ نيذّلا ءالؤه نم يتزانج دحأ دهشي ال نأ كيصوأ»

 اذإ ليللا يف يثفداو مهعابتأ نم الو مهنم دحأ ّلع يلصي نأ كرتت الو هللا لوسر ٌودعو

 .(راصبألا تمانو نويعلا تأده

 :راذنإلاو خيبوتلا - 5

 ؟يبأ ثارت مضهأأ ةليق ينب ًاهيأ» :راصنألا ٌةخّبوم مالسلا اهيلع ءارهزلا تلاق دقف ًَ 07 53 0 ا ع

 متنأو .ةريخلا مكلمشتو .ةوعدلا مكسبلت عمجمو ىدتنمو .عمسمو ينم ىأرمب متنأو

 ,نوبيجت الف ةوعدلا مكيفاوت «ةنجلاو حالسلا مكدنعو .ةوقلاو ةادألاو .ةدعلاو ددعلا ووذ

 («!؟نوثيغت الف ةخرصلا مكيتأتو

 دعب متصكنو ؟نالعإلا دعب متررسأو ؟نايبلا دعب مترح ىنأ» :اهلوقب مهتخبوو

 جارخإب اوّمهو ,مهدهع دعب نم مهن|ميأ اوثكن موقل اسؤب ؟ناميإلا دعب متكر شأو ؟مادقإلا

 .«نينمؤم متنك نإ هوشخت نأ ٌقحأ هللاف مهنوشختأ ةرم لوأ مكوؤدب مهو ءلوسرلا

 بلقنُم يأ اوملَظ نيذلا ملعيسو ءنولعفت ام هللا نيعبف» :اهوقب مهترذنأ اَنِإ مث

 اَنِإ اورظتناو نولماع اَنِإ اولمعاف ,ديدش باذع يّدي نيب مكل ريذن ٌةنبا انأو «نوبلقني

 .(نورظتنم

 ٠ لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف - نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ٠
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 :لطابلت مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمواقم نم ةصلختسملا سوردلا

 ل ا ا ل

 يروه ٍفوُرْعَمْلاب َنوُرُمأَيو رْيَخلا قل 000 0 * ركتلو#لاقف

2 
 نيب تيم وهف هناسلو هبلقب ركنملا راكنإ كرت نَم١ :مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع ءاجو

 :ماس لآ ىلوم ىلعألا دبع ربخ يف مالّسلا هيلع قداصلا لوقو ؛«ءايحألا

 0 7 5000 ' 2 7ع
 تفلكو يسفن نع تزجع انأ :لوقي وهو يكبي سلج نيملسملا نم الجر نأ يورو

 مهاهنتو ءكسفن هب رمأت امب مهرمأت نأ كّبسح» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف !يلهأ

 .«(كسفن هنع ىهنت اع

 :مالّسلا هيلع لاق ؟انلهأ يقن فيك :مالّسلا هيلع قداصلا نع ريصب يبأ ربخ يفو

 .(مهنوهنتو مهنورمأت»

 هللا رمأ |مب مهرمأت» :لاق ؟مهيقأ فيك :تلق :ًاضيأ مالّسلا هيلع هنع رخآلا هربخ يفو عي ممل ةساكو | ميك م يمت مس يل - | ميكو مر

 .«(كيلع ام تيضق دق تنك كوصع نإو «مهتيقو دقف كوعاطأ نإف هللا مهابم |مع مهاهنتو

 ٠١. 6 ةيآلا:نارمع لآ ةروس 5 )١( 0



 مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد





 دقق

 اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد

 :ةيمطافلا صئاصخلا هباتك يف «هر) يروجكلا بيطخم ا لاق

 (سا ٌترطف يذلا تنأ ءىونلاو ٌبحلا قلافو «ىلعلا تاوامسلا رطاف اي ٌمهللا كناحبس

 ريما لهن وكر: شح ةةلوزفس كاصبا تشرف كروت هرم روك تققلاو ةفلجنسا فه

 نم دوجولا رهظ اهرونبو «ةمطاف يهو رطافلا انأ :ىلعألا الملا يف َتيدانو ....كروهظل

 ؛كثيغ َهلإ الو ءكٌروهظ اهُروهظو «كرون اهُرونو ءكّمسا اهّمساف «ةمتاخلا ىلإ ةحتافلا

 تارودكلا نع اهّتمطف اهترطف الف .كدوجو لظ دوجو لكو «؛كلاك ُلِظ لامك لكو

 «ةيرصنعلا تانوعرلا نع ًةموطفم اهتبّذهو ؛ةيمطافلا صئاصخلاب اهتصصتخاو «ةيرشبلا
 اهاوس ام زجع ثيحب «ةّيضرملا لئاصخلا نم ةعومجم ءصئاقنلا عيمج نع اهتهّرنو

 ةّيرونلا»ب :كالفألا يف كالمألا اهاعدف ءاهتفرعم هنُك نع سانلا مطفو ءاهكرادإ نع

 «ةروص نسحأب اهترّوصو ءًارهاز اهرون ترهظأ ام دعب (ةروصنملا ةمطاف)بو (ةّيوامسلا

 يف كتافصب اهتيّلحتو «توربجلا تاحبس يف اهب تيّلجتو ؛كلامج ًالألتو كّلالج ىلاعت
 اهتيوه يف ىقلأو «تألألتف اهعلاطو تقرشأف امل لت نم ناحبسف .«توكلملا تارتس

 نم لّزنتت لزت لو «لامجلاو لالجلا يدي نيب بّلقتت لازت الف «هلاعفأ اهنع رهظأف هلاثم

 اهنضتحاو «لمعلاو ملعلاب اهاكزو ءلّوألا ّلقعلا اهلمكف .لامكلا ىهتنم ىلإ لامكلا أدبم

 ام اهيلإ ىحوأو «ةمصعلا يدث اهتذغو «ةمحرلا دي اهتّيرو «هتلافكب اهّصتخاو «هتءالك يف

 نأو ءّبرلا ةبيبرو ٌقحلا ةبيبح اهّئأ هللا دهشأف - هيدل هبرق نم يتوأ ام اهاتآو «هيلإ ىحوأ

 هترألا هني رعي هةنلال) قعر ةزملا هيحامأبا ليو هلآ هلع لو ادع

 الع اهلعب ًاّيلع ْنأو «ةرشعلا نم دحاولا نأ امك :ةرجشلا كلت نم ةرمثلا هذه ْنأب يهابُيو

 :اهعم هتدحو يف لوقي وهو ءاهب هّمسا

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 (”يمحلو يمدباهّمحلطونَم 2 ىسرٌعو ينكسدّمحمٌثنبو

 نم مرحلا يف ةسورغملا :””4ِءاَمّسلا يِف اًهْعْرْفَو تاق الص ٍَْيَط ٍةَرَجّش# نم هللايف

 تلظأف ءاهراث تعنيأو ءاهقاروأ تّرضخاو ءامئانفأ تمسو ءاهئاصغأ تخمشف ؛مرك

 ٍةَبَح لثمكح# ىمن «يمس عرفو ٌّيكز لصأ نم هللايف .ىرثلا يف اب تطاحأو «ىرولا

 يفو «ةدحولا ةطقن ةيادبلا يف يهو ."74ٍةَبَح ُةَنِم ةَلبْنَس لك يف ٌلباتَس َعْبَس تت

 اهبر اهمّلعو «باتكلا ّمأ اهئأل - مكحلاو فراعملا اهنم تردصف ؛ةرثكلا رثوك ةياهنلا

 ةئجلا ابهإو .”4ن يأ رق نِمْمُهل ّيِفْحَأ ام سفن ٌملْعَت الفل «ملعت مل ام مولعلا نم

 امِمَو رجشلا نمو ائوُيْب# ال تذَخَتا يتلا ةلحنلاو .*”4ٍنيح لك اًهَلكأ يتؤت# يتلا

 يهف ."”4عفرت نأ هللا ذأ ٍتوُيَب يف# اهلعجو ءاهعفن ىرولا ّمعف 004 ىوُشرْعَي

 «ةورملا ةمصعو «ةّوبنلا تخأ «ةّيشملا ءاعوو«ةفرعملا ةبيعو «ةّماعلا ةمحر لاو ءةّماتلا ةمعنلا

 «عبسلا تاوامسلا رون «ةيالولا ليمزو «ةيادهلا ليلد «ةّولجملا ةأرملاو «ةّولتملا ةفيحصلا

 ةضورلاو «ةريزغلا نيعلاو .ةليلظلا ءامسسلاو .ةليلجلا ةميركلا «ةعستلا مطاوفلا نيزو

 «ةوجرملا ةعاضبلاو «ةباجتسملا ةعاسلاو «ةضورفملا ةدوملاو «ةضورعملا ةنامألاو .ةريطملا

 ءرهش فلأ نم ريخ يتلا ردقلاو «ةكرابملا ةليللاو «ةرباصلا ةنَحتمملاو «ةرّهطملا ةرهاطلاو

 ةّرغو «راخفلا فدص «باطخلا لصّفو «باتكلا ّمأ .ناوضرلا ةليسوو «ناميإلا باب

 .رداصملا يقاب نم هانحّحص دقو «(ةمطاف نإو) ردصملا يف )١(

 .7 4 ةيآلا نم عطقم :ميهاربإ ةروس ()

 771١. ةيآلا :ةرقبلا ةروس (')

 .١ا/ ةيآلا :ةدجسلا ةروس (5)

 .؟ 0 ةيآلا :ميهاربإ ةروس (5)

 .54 ةيآلا :لحنلا ةروس (5)

 .5”7 ةيآلا:رونلا ةروس (/)



 كلا

 حابصملاو «دلخلا ةحافتو ءسدقلا ةريضح يف ءارمحلا ةّبقلا بحاص .راهنلا سمش

 «مالسإلا ةديلو .دوهشلاو بيغلا يملاع يف ةئيضملا ةجاجزلاو ,دوجولا ةاكشم يف رينملا

 .بألا نم ةفيرشلاو ٌّمألا فرشو ءّبرلا ةودقو «بلقلا رارق «ماثآلا نم ةموصعملاو

 نع ّدشت نلو «ىضترملا ةجوزو ءىفطصملا ةعضب «لوتبلا ناصتخلاو ءلوسرلا ةّصاخ

 :ةايحلا نيع ؛هتميركو هسفنو هتقيقحو هحورو هتجهمو هتنجش اهّنأل هتمحل هللا لوسر

 ىدحإو ءءاسكلا باحصأ ةسماخ «ةاصعلا ةعيفشو «ةادحلا ةعيرذو «ةاجنلا ةنيفسو

 «لبقت هنم لامعألاو ؛لمعلا ريخ اهّرِب يتلا ءرمقلاو سمشلا نيب ءارهزلا ةرهز ءرَبُكلا

 ةّيناكمإلا ىرقلا ّمأ «ةّيولعلا ةقيقح يف ةمئاقلا هللا سفنو «ةّيقنلا هللا ةينآو «ةّيكزلا هلا ةّمَأ

 لاجرلاو «ةّيدهملا ةّمئألا نم ةّيردلا بكاوكلا ءامس «ةّيناسنإلا ىوق يف ةرهاقلا ةّوقلاو

 ةّيزاجحلاو «ةّيندملا ةّيمكملا «ةّيمامإلا ةقرفلا ءاجرو «ةّيرشع ينثإلا ةعيشلا لاث «ةّيهلإلا

 ججُ ربكأو «نيطبسلا ٌمأ «نيتفلخملا ىدحإو «نيعلا ةّرق «ةّيشرقلا ةّيمشاه او «ةّيماهتلا
 هللا نشسو «نيقثولا ةقرعلاو «ئوقتلا 'ةملك وب «ئيقملا ةردس ةناحرب نيقفانللا نع هللا

 يتلا «ءاروحلا ةّيسنإلاو ءىطسولا ةالصلاو «ىربكلا ميرمو «ىمظعلا ةدّيسلاو ءىخرملا

 اهلضاوفو ءىصحُت ال اهلئاضف َّنإو ءاهؤانث يصحأ فيكو .ىلوألا ٌثورقلا تراد اهتفرعمب
 «ءايبنألا ةكلم ءاهينبو اهتعيش ةدّيسو اهيبأ ّمأ ءءاضيبلا ةّرحلاو ,ءءارذعلا لوتبلا !!ىضقٌت ال

 .ءارهزلا ةمطاف ةقيّدصلا

 :ليق ام معن [ ول

 ٍتفألا يف سمشلا ىروتت | اهتجهبرون نمالجخ

 قرولا يف نصغلا ىطغتي  اهلئاوش نت مًءايلحو

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 .""يروجكلا بيطخلا مالك ىهتنا

 :مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ماقم نع ثيدحلا يف يلماعلا ىضترم رفعج ديسلا لاقو

 ةعاطلا ةضورفم تناك دقلو ..» :لاق هنأ :مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع ريصب وبأ ىور

 .«ةكئالملاو ءايبنألاو ءشوحولاو ءريطلاو ءسنإلاو نجلا نم «ىلاعت هللا قلخ نم عيمج ىلع

 ًادمحم قلخ مث «هتينادحوب ًادّرفتم لزي مل هللا َّنِإ» :مالسلا هيلع يناثلا رفعج يبأ نعو

 ءايشألا عيمج قلخ مث ءرهد فلأ اوثكمف [نيعمجأ مهيلع هللا مالس] ةمطافو ًايلعو

 ..«خلا ءاهيلع مهتعاط ىرجأو ءاهقلخ مهدهشأف

 ل مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ قلخ ىلاعت هللا َّنأ الول» :مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نعو

 .(هنود نمف مدآ ضرألا هجو ىلع ؤفك ةمطافل نكي

 نانسحلاو يلعو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرو يه اهنوك نايب تنّمضت تاياور كانهو

 شرعلا الو ءرانلا الو ةنجلا هللا قلخي مل مهالول هَّنأو ,قلخلا لبق اوقلخ دق مالسلا مهيلع

 ثيداحأ ةمثو .نجلا الو سنإلا الو «ةكئالملا الو ءضرألا الو ءامسلا الو ءيمركلا الو

 .مهيلع همالسو هللا تاولص مهتماركو مهلضف ضعب نيبت ةفلتخم نيماضمب ىرخأ
 «هللا الإ هلإ ال :بوتكم شرعلا قاس ىلع» :ثيدح يف هلآو هيلع هللا لص يبنلا نعو

 .(هللا قلخ ريخ نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ّنِلعو هللا لوسر دمحم

 قلخي مل اهونبو اهلعبو اهوبأو ةمطاف الول ِهَّنَأ» :نمضت يذلا ءاسكلا ثيدح كانه مث

 يف تعمج ةريثك رداصم ثيدحللو ..خلإو «..الو ..الو ةيحدم ًاضرأ الو ةينبم ًءامس هلل

 .ريهطتلا ةيآ باتك

 .ةجابيدلا ١:/١ - 27١ ةيمطافلا صئاصخلا )١(



 >هةقلا

 هللا تاولص فيرشلا اهماقمب ةيفاو تالالد ةفيرشلا ثيداحألا هذه يف َّنأ دقتعأو

 .نيرهاطلا ةمئألا ىلعو اهيلع همالسو

 :ءايبتألا له قع ةضورفم اهتعاظ نأ تنيضت اهتآ :نايخألا ةذه.ق ةضالخلاو

 .ءايشألا عيمج ىلع ةضورفم اهتعاط َّنأ :ًاضيأ تنّمضتو

 .اهماقم الو ءاهتلزنم ءايبنألا عيمجل سيلف «ٌلع ىوس اهلؤفكال َّنأ :كلذك تنّمضتو

 هللا لص دمحم انيبن دعب لسرلا لضفأو ءايبنألا خيش ليلخلا ميهاربإ ىتحو «حون ىتح

 .""ىضترم رفعج ديسلا مالك ىهتنا ؛(ىمسأو .مظعأ اهماقمف .هلآو هيلع

 مالسلا اهيلع ةمطاف) ناونع تحت (ءارهزلا ةمطاف تاماقم) يف دنسلا خيشلا لاقو

 :(راربألا ماقم قوف

 ف كارو نكح ناك و ا نإ# :ىلاعت لاق

 رش ناكح اَمْوَي َسوُفاَحَيو ِرْذَنلاِب وفوُي * ايجَْ اَهَيوُرَجَفُي هللا ُداَبِع اهب ُبرْشَي
 هور كتل اننا * ينو اننفواكختشوو ولقي ياغ ءانلملا نوتولمو" يلم
 ناوضرب اومعن نيذلا راربألا لاح ٌفصو "”4ًروكحُش الو ةَرَجْركحنِم ُديِرْدال ِهّللا

 ًاسأك نوبرشي مهّئأ ميركلا ماقملا اذه قيداصم رهظأو .مهماقمل نايبو هتماركو ىلاعت هللا

 .روفاكب جوزمم هتفص

 اهرمأ ىلوتي نيع يهو «نيبرقملا بارش يه يتلا نيعلا هذه فصو ىلإ ةيآلا لقتنت مث

 ءاهرمأو نيعلا هذه ريجفت نولوتي نيذلا ءالؤه مه نمف ءًاريجفت اهنورّجفي ذإ هللا دابع
 ؟راربألا اهنم نوقسي مّن نمو

 )١( لماعلا ىضترم رفعج ديسلل ديفم رصتخم ١:1١5 -١١8.

 )١( تايآلا :ناسنإلا ةروس 4 -4.
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 :مهتافص نيذلا هللا دابع مهو نيعلا هذه رمأل نيلوتملا ءالؤه نايبب تلّفكت ةيآلا ّنِإ

 .ًالوهم ًاريطتسم هّرش نوكي يذلا ةمايقلا موي نوفاخي - ١

 هريغ نم نوجري ال ًاصلاخ ًءاطع ىلاعت هلل ريسألاو ميتيلاو نيكسملا نومعطُي - ٠؟

 .اروكش لوقا

 دقف .(مالسلا مهيلع) نيسحلاو نسحلاو ةمطافو لع يف تلزن اََّنَأ ناقيرفلا قفا

 يا هو عملا

 5000 ءمهرذنب 5 ايفوع الف ءًاثالث ىلاعت هلل اوموصي نأ نانسحلا ينوع

 فقوو .مهماعط ه هوطعأف ميتي :ي يناثلا مويلا يف مهأسو «مهماعط ه هوطعأف نيكسم لوألا

 تنسق «تايآلا هذه مهب هللا لزنأف «نيواط ثالث اوتابف .مهماعط هوطعأف ريسأ مهمابب

 .(مالسلا مهيلع) محل نيعلا هذه نورجفي نيذلا هللا دابع ةفص

 عي ممل ةسكو | ميم م يمت | مصسر يل - | منجد مر

 مهبارش جزتميل راربألا ىلع اهنم نوضيفيو روفاكلا نيع نورجفي نيذلا مه نذإف
 اذهو «كلذ ىلع ةماتلا ةموميقلا مهو راربألا ىلع ضيف ةطساو اَّنأ يأ «نيعلا نم ليلقب

 راَرْبألا باتك ىإ الك :للعت هلوق يف نوبّرقملا مِهَّتأو راربألا ىلع مهتمومبق قباطي

 او ملا هي * قرم باَتحح * َوُيَلِع ام كلارذأ امو * َتييلِع يفَل

 راربألا ىلع نيبرقملا ةموميق ىلع ليلد نيبرقملا لبق نم راربألا باتك ةداهشف !
 -7١. 1/4 تايآلا :نيففطملا ةروس : )١(



 ينل

 درو كلذلو «مهلامعأ يأ راربألا باتك ىلع ءادهشلا مه نوبرقملاف ,مهيلع مهتداهشو

 (..ءاقبلا راد ءاعفشو ءانفلا راد ءادهشو موقألا طارصلا متنأ) ةريبكلا ةعماجلا ةرايزلا يف

 نيبرقملا ةداهش يه هذه (هدابعل ًامالعأو هقلخ ىلع ءادهش) ةرايزلا نم رخآ عضوم يفو

 اعف هلع ديالا متفاوت نيالا نوقاطلا هدا روب نوير دل اووازبالا لع يعتصر

 تاقاينسو لرث ]وهدا ةزوس نأ مم" ودم ابار“ * "وقباسلا نوُقباسلاَو#

 رش ”ناكح امي وفاَحَيو ِرْدَلاب وويل رذنلاب نوفوي نيذلا مهو نيبرقملا فصو

 هللا هْجَوِلْ كعلم اَمَنِإ * اًريِسأَو اًميِتَيَو اني قش 2 ا ا ءاطتس

 اوف * اير انوي او اّز نم ” فات نإ * انوا جكس ديرما

 اهيف َنيِدكحَتُم * اًريرَحَو ة دك اورق اًميمْهاَرَجَو * اًروُرْسَو هةموو ميلا ةفللذرُش

 اهفوطُق تلو اًهئالِظ ْمِهْيَلَع ةيناَدَو * * اَريِرَهْمَر الو اسْمَ اهيف رول ِناَرَهل ىَلَع

 ةَضف نم َريراَوَق * * ريِراوَق تناك بوكس ٍةَّضِف نم َِينأبْم هيلع فاو * كليِلذَت

 ىَمَسَن اًهيف اَنْيَع * ًاليبَجْنَر اَهُجاَرِم ناك نك اهيف َنْوَْسُيَو * اًريِدَقَت اَهوُرَدَق

 نع مهماقم عافتراو هللا دابعل فصولا اذه قباطيو «نيبرقملا لاح اذه "”4ةايبَسلَس

 اَمَو م ير الكحول ناعشاالرز نر نيتؤلملا روتي اهرارألا

 ىَلَع * ميِعَت نعل نازل نو رتملا ةدهنقي * قزف اناتكغ* ياعم الز

 * موُنَحُم ٍقيِحَر نم وقس * ميعتلا ٌةرضن مِهِهوُجُو يف فرغت * ورب عكاوازلا

 ا نوط اه ولا نو كارو + يوكن اعتلى اباذر قو نر ةئاخ

 نيذلا مهو «راربألل ضيف ةطساو نيبرقملا َّنأ ىلإ ًاضيأ ريشت تايآلا هذهف 74 وُيرَُمْلا

 ٠١. ةيآلا :ةعقاولا ةروس )١(

 .18- ا/ تايآلا :ناسنالا ةروس (؟)

 .78- ١4 تايآلا :نيففطملا ةروس (")
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 لامعأ نودهشي مهف ضيف ءاطسو مّئألو «مينستلا نم ءيشب راربألا بارش نوجزمي

 نوموصعملا ءسدقملا عرشلا اذه يف نيرهطملا َّنأ نم مدقت ام عم قباطتي اذهو راربألا

 لامعأ اهنمو «ةبئاغ لك هيف رطتسي يذلا نونكملا ظوفحملا حوللا يف باتكلا نوسمي

 اهنورجفي نيع نم راربألا نوقسي نيذلا هللا دابع مهو ءبّرقملا وه رهطملاف دابعلا

 يذلا ليبسلسلاو «راربألا ماقم قوف نيع يهو «روفاكلا نيع يه نيعلا هذهو «ًاريجفت

 مّيقلا وه ذإ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يه اهنم نوقسي يتلا نيعلاو نيبرقملا ردصم وه

 .مهردصم وهو (مالسلا مهيلع) تيبلا لهأ مه نيذلا نيبرقملا ىلع

 ردم عن نويرتلاو عروفاكلاب ةعيووت ناك قوقل راربألا نأ ند[ سكنت

 نيعلا نم ةياقسلا نأ ىلع ءاهنم َنْوقسُيو نوقسي يتلا نيبرقملا ردصم ليبسلسلاو «راربألا
 ملعلاو رونلاب نوضيفي نيذلا «راربألا ىلع ةضافإ ةطساو مه نيبّرقملا نأ ينعت ءاهريجفتو

 نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع مهو نوبّرقملا ءالؤهو «راربألا ىلع ةيادهلاو ةمكحلاو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةطساوب ليبسلسلا نيع نم مهيلع ضافي (مالسلا مهيلع)

 ينعي ام ,مهنع ةدراولا تاياورلا يف اى هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ةثارو مهمولعف

 نم ردصت مهتموميق ذإ قلخلا ىلع ةنميهملا ةموميقلاو ةيجحلا ماقم يف مه نيبرقملا َّنأ
 .ىلاعت هللا رمأب مهتمامإو مهتيجح ىلع صني يذلا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 قلخلا ىلع ةضافإلا طئاسو ىدحإ اهنوكو مالسلا اهيلع ةمطاف ماقم حضتي كلذبو

 ىلع هلل ةدهاش اهّْئَأ رهظو «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هلثمي يهلإ ردصم نم ةعبانلا

 يف نونكملا باتكلا نوّسمي نيذلا ملعلا يف نيخسارلا نم اههّمأو «مهل ةيداه اهّأو قلخلا

 اهيلع ضرعُي نم اََّنَأو .مهرودص يف كلو ملعلا اوتوأ نيذلا نم يهف ءظوفحملا حوللا



 د2

 ."""دنسلا خيشلا مالك ىهتنا ؛دابعلا لامعأ

 ةمطافو لعب هلآو هيلع هللا لص يبنلا ةلهابمف) :رخآ عضوم يف دنسلا خيشلا لاقو

 قدص ىلع ةجحلا مه نيذلا ءالؤهب ىراصنلا ىلع هجاجتحا ينعي نيسحلاو نسحلاو

 لعج هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنأ اهتيهام بسحب ىنعت ةلهابملا نأ اك .هتثعبو يبنلا ةوعد

 كلذك مهقتاع ىلع عقت ةوعدلا ةيلوؤسم َّنأ ينعي ام هتوعد يف ءاكرش مهب لهابتملا ءالؤه

 هلآو هيلع هللا لص يبنلا نيبو مهنيب مساقتو دضاعت دوجو ىلإ ةريشم «مهماقمو مهتيجحب

 لص) يبنلا َّنأ ءصاقو يبأ نب دعس نع ناقيرفلا هاور يذلا ةلزنملا ثيدح كلذ ديفي اك

 هتلزنمف ؛«يدعب يبنال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب يّنم تنأ» :ٌحِلعل لاق (هلآو هيلع هللا

 يف ىسوم نوراه كراش امك هتوعد يف هتكراشمو هتيجحل ٌففصو نوراه ةلزنمب مالسلا هيلع

 لع ةكراشم َّنأ امك «مالسلا هيلع هتيجحح ليلد ةلزنملا يف ةكراشملاو ةمساقملا هذهف «هتوعد

 ليلد هلآو هيلع هللا لص يبنلا عم ةلهابملا يف (مالسلا مهيلع) نيسحلاو نسحلاو ةمطافو

 ام اذه هلآو هيلع هللا لص هتثعب قدص غيلبت يف (مالسلا مهيلع) هعم مهتكراشمو مهتيجح

 .كلذك اهتيجحو مالسلا اهيلع ةمطاف ماقم نم ةلهابملا ةيآ هنيبت

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ماقم رّسفت نآرقلا تاحالطصا يف اهتعباتم نكمي تاماقم هذهف

 يبأ نع يور امو .لسرلاو ءايبنألا فاصم يف ىلاعت هللا ججح نم ةجح نآرقلا صنب اأو

 مالسلا اهيلع ةمطاف تناك دقلو» :هلوق مالسلا اهيلع ةمطاف ةيجح يف مالسلا هيلع رفعج

 ءايبنألاو ءشحولاو ريطلاو سنإلاو نجلا نم هللا قلخ نم عيمج ىلع ةعاطلا ةضورفم

 مالسلا اهيلع ةمطاف ىلاعت هللا بصنب وه ةلهابملا ةيآ ىدؤم َّنأ لّصحتف .«ةكئالملاو

 لهأو ىراصنلا ىلع اهب ىلاعت هجاجتحال «هتعيرشو هّيبن ةؤبنو مالسإلا ةيناقح ىلع ةّجح

 )١( ا/4 ص :دنسلا دمحم خيشلل ةنسلاو باتكلا يف ءارهزلا ةمطاف تاماقم -8/.
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 ةسمخلا لعج لب «هلآو هيلع هللا ىلص يبنلاب نيدلا ىلع ةيّجحلا ىلاعت رصحي ملف ءباتكلا

 نينسحلاو ةمطافو لع ةعباتم َّنأ ىلاعت هنم جاجتحالا اذه ىضتقمو «هنيد ىلع ةّجح مهلك

 يبنلا قدص ىلع ليلد هسفنب وه هب مهقيدصتو هلآو هيلع هللا لص يبنلل (مالسلا مهيلغ)

 نمو ْكُحِكيبو ينيب اديهش هّللاب ىَفكحإل ىلاعت هلوق ريظن «هتلاسرو هلآو هيلع هللا لص
 قدص ىلع اًليلد باتكلا ملع هدنع نم ةداهش لعج ثيح «74باتكحل ُملِع ُهَدْنِع

 ةيآلاو هّيبنل هللا ةداهش يه يتلا نآرقلا ةزجعم ةداهش خنس نم هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 .دحأ ةكم يف باتكلا لهأ نم ملسي مل ثيح «ٌِّلع يف ةلزانلا ًالوزن ةيكملا دعرلا ةروس نم

 ةعيرش يف نيرهطملل لماش باتكلا ملع هدنع نم َّنأ نطفلا بيبللا ىلع ىفخي ال لب
 تراشأ امك نونكملا باتكلا نوّسمي نيذلا مه مِّئأل ,ريهطتلا ةيآ باحصأ مهو مالسإلا

 اديهش ِّللاب ىَمكَو» ىلاعت هلوق َّنأ ملعُي هنمف ًالصفم مدقتو ةعقاولا ةروس هيلإ

 اذهو «هلآو هيلع هللا لص لوسرلا ةثعب ىلع ةجح اهنوك يف ةلهابملا ةيآ دافم وه اهدافم

 يبنلا تازجعم نم ناك مالسلا هيلع ًايلع َّنأ يدقاولا هاور ام هيلإ ريشي يذلا وه ىنعملا

 .ىسيعل ىتوملا ءايحإو ىسومل اصعلاك هلآو هيلع هللا لص

 تاهّمأ هتاجوز ةوعدب هّيبن ىلاعت هللا رمأي مل نايدألا لهأ ىلع جاجتحالا ماقم يفف

 يلع يمل نيضنأ تعالو يقام ب ناسا ةلاديسلاا نم نا الو دويولا

 نييعتو هللا نم رمأب لب .هلآو هيلع هللا لص يبنلل ًالوكوم نكي مل ةلهابملل (مالسلا
 مهتوعدب ًارومأم هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناك ْنِإو ؛لزانلا هنآرق يف هللا نم صيصنتو

 ."”دنسلا خيشلا مالك ىهتنا ؛ةلهابملل

 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مس ل - | منجد مر

 .47 ةيآلا:دعرلا ةروس 8 )١(

 ./0 - 7ص :ةنسلاو باتكلا يف ءارهزلا ةمطاف تاماقم (؟)
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 مهّبحي نمو اهينباو اهلعبو ةمطاف ٌبحي هللا نأ

 ةّبحم نع نيمألا ليئربج هغلبأ املك ًاركش دودولا هّبرل هلآو هيلع هللا لص يبنلا دجس
 لمكأ دوجسلا دّسجيو .مهّبحملو ةمطاف يّئبالو ةمطاف لعبلو ةمطاف هتنبال ىلاعت هللا

 هّبر ىلإ ٌدبعلا نوكي ام ّبرقأ َّنِإو ءلجو زع قلاخلا ماقم مامأ لّلذتلاو عوضنملا تاجرد

 فّلختي ال ىلإ دعو كلذ ءاهتدايز يعدتسي ةمعنلل نمؤملا دبعلا ركّش َّنِإو .دجاس وهو

 هيلع هللا ىلص نيِلَسرملا دّيس دوجسب كلاب اف ,"”4ركحّئديزأل ْرُبرككَش يلا ًادبأ
 !مالسلا مهيلع هتيب لهأل هئامعن ىلع هلل ًاركش هلآو

 هللا لوسر دجس هَّنَأ «ةريره بأ نع تارضاحملا بحاص نع بوشآ رهش نبا جرخأ

 بحي هللا َّنِإ :لاقف ليئربج يناتأ» :لاقف «كلذ يف هل انلقف .عوكر الب تادجس سمخب

 :لاقف يسأر تعفرف .تدجسف ءنسحلا بحب هللا َّنِإ :لاقف يمأر تعفرف .,تدجسف ايلع

 مث ء,تدجسف «ةمطاف بحب هللا َّنِإ :لاق مث يسأر تعفرو ؛«تدجسف «نيسحلا بحي هللا نإ

 .270(تدحسف .مهبحأ نم بحب هّللا ْنِإ :لاق

 مالسلا اهيلع ةمطاف ىلإ قاتشت ةنجلا

 اهنم «رانلاو ةنجلل فاصوأ ميركلا نآرقلا يف درو دقو «ىلاعت هللا قلخ نم رانلاو ةئجلا

 له) لئسُ اًهمأو ."74ٍيَعْلا َنِمْرّيمَت هاكِتإ» اهتإف راّفكلا اهيف ىقلُي نيح منهج َّنأ
 اهلعبو ةمطاف ىلإ قاتشت ةّنجلا َّنأ ثيدحلا يف درو امك ؛(ديزم نم له) لوقتف (تألتما

 (ريخ) هل لاقي ًارهن ةّنجلا يف َّنأو ءاهيف ةردسلا حير بارطضاو اهماوبأ ةقفخ يف اهينباو

 .ا/ ةيآلا :ميهاربإ ةروس )١(

 /1١1. :7" بوشآ رهش نبا - بلاط يبأ لآ بقانم (؟)

 .8 ةيآلا :كلملا ةروس (”»

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠



 4قتا

 .مهتعيشو ءايفصألا لزانم هيلع .شرعلا قاس نم هجرخم رثوكلاو «رثوكلا نم هجرخت

 لك يف ءرصق فلأ اهيف ءاضيب ةّرد نميألا هتطاش ىلع «(رفعج) هل لاقي ًاربن ةنجلا يف نإ

 .")هلآو هيلع هللا لص دمحم لآو دمحمل رصق فلأ رصق

 :لاق مالسلا مهيلع هّدج نع .هيبأ نع هرفعج نع «ناولع نبا نع .فيرط نبا جرخأ

 ةردس ىلإ تيهتناو ءامسلا ىلإ يب قرنا امل» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 :(هلوق ىلإ لصي ىتح اهميعنو ةنحلا فصي مث) (...ىهتنملا

 ٌردلا مههاوفأ نم جرخي .هللا حّبسي كلم ةقرو ّلك ىلعو ءايندلا ّلظت اهنم ةقرولا ن١
 هنونزخي توقايلاو ٌردلا كلذ نم طقسي امو .ماع ةئاسمخ رادقم ؤلؤللا رصبت .توقايلاو

 (ّلف ؛ىهتنملا ةردس ىلإ ةعمج ةليل لك نوجرخي ءرون نم رحب يف هنوقلي هب نولكوم ةكئالم

 .كب ًابحرم !دّمحم اي :اولاقو يب اوبحر لإ اورظن

 ,كيّبحمل ًاحرف تّرتها دق نانجلا باوبأ ةقفخو «ةردسلا حير بارطضا تعمسف

 ."”(مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع ىلإ هاقوش او :يدانت نانجلا تعمسف
 عي ممل ةسكو | مجم م يمت مس يل - | منجد مر

 مالسلا اهيلع ةمطاف ةنجلا لخدي نم لوأ

 ثيدحلا يف امك «ةنجلا لخدي نم لوأ اََّنَأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ىلع هب هللا معنأ ام

 «لاجرلا نم ةنجلا لخدي نم لوأ نينمؤملا ريمأ اهلعب ْنأو ء.سودرفلا باتك نم يلاتلا

 هباجأف .هلبق ةّنجلا هلوخد ٌرس نع هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس مالسلا هيلع نينمؤملا

 .75870و 5081/87 / 585:70 يناشاكلل يفاولا :رظنا 8 )١(

 .5 حر /33/ :717/ راونألا راحب ؛١١٠ص :دانسإلا برق (1) .



 يدها

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ يور امك !؟«يئاول ّلماح تسل َوأ» :هلآو هيلع هللا لص

 لماح .بلاط يبأ نب يلع اذه ءيدهشاو يعمسا «ةملس َّمأ اي» :ثيدح يف ةملس ّمأل لاق

 ."7«ةمايقلا يف ًادغ يئاول لماحو ءايندلا يف يئاول

 هللا لص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع يمليدلا هيوريش نبال سودرفلا باتك نم

 نارمع تنب ميرم لثم ةّمآلا هذه يف اهلثم ؛ةمطاف ةنجلا لخدي صخش لّْوأ» :هلآو هيلع

 ."""«ليئارسإ ينب يف

 مهيبحمو اهتيرذ ةعيشو اهتعيشو اهتيرذ ةنجلا لخدت ةمطاف َّنِ

 نع مهوبحمو اهتّيرذ ةعيشو اهتعيشو اهتيرذ ةمايقلا موي ةرهاطلا ةقيّدصلا يزاجت

 يي ا حلا ل ل ل عن ا لا

 يفدرودقو| 24 ىَبْرقلا يف ذ دوما الإ اْجَأ ِهْيَلَعْصْنأنَأ ال ْلُق ىلاعت هلوق يف

 ّبحلا ُريطلا طقتلي امك اهيّبحمو اهتعيش طقتلت مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنِإ) ثيدحلا

 .(”(ءيدرلا ٌبحلا نم دّيجلا

 ةمايقلا موي ناك اذإ :لاق هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا َّنأ مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ىور

 اهمئاوق .بطر ْولؤل نم اهماطخ «نيبنجلا ةحلدم ةنجلا قون نم ةقان ىلع ةمطاف يتنبا لبقت

 نم ةبق اهيلع «ناوارمح ناتتوقاي اهانيع ؛رفذألا كسملا نم اهبنذ ءرضخألا درمزلا نم
 هللا ةمحر اهجراخو هللا وفع اهلخاد ءاهرهاظ نم اهنطابو اهنطاب نم اهرهاظ ىرُي رون

 57١ / ٠١. / نوتسلا سلجملا .454ص :قودصلل يلامألا )١(

 .85775ح / 1١١ :17 لامعلا زنك ٠١ :اا/ راونألا راحب (؟)

 .77" ةيآلا :ىروشلا ةروس (")

 ١51:١”7. يروجكلل «ةيمطافلا صئاصخلا (:)

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 ءيضي .توقايلاو ردلاب عصرم نكر لك انكر نوعبس جاتلل رون نم جات اهسأر ىلع

 اهلااهش نعو كلم فلأ نوعبس اهنيمي نعو ءانسلا نأ ىف يزدلا باكوكلا ءيضي امك

 ىتح مكراصبأ اوضغ :هتوص ىلعأب يداني ةقانلا ماطخب ذخآ ليئربجو كلم فلأ نوعبس

 اهتقان نع اهسفن عجرتو اهبر شرع يذاحت ىتح «ةمطاف ينعي ءريستف :لاق .ةمطاف زوجت

 اذإف .يدلو لئق نم نيبو ينيب مكحا ؛ينملظ نم نيبو ينيب مكحا يديسو يهلإ :لوقتو

 قزعوف «يعفشت يعفشتساو .يطعت ينيلس يبيبح ةنباو يتبيبح اي :هللا لبق نم ءادنلا

 وبخو يتيرذ ةعيشو يتعيشو يتبرذ .يديسو يطلإ :لوقتف !ملاظ ملظ ينزاج ال يلالجو
 نوموقيف ؟اهتيرذ وبحمو اهوبحمو اهتعيشو ةمطاف ةيرذ نيأ :هللا لبق نم ءادنلا اذإف «يتيرذ
 .«ةنجلا مهلخدُت ىتح مهّلك ةمطاف مهمدقتف «ةمحرلا ةكئالم مهب طاحأ دقو

 نيسحلا صيمقب ةذخآ يهو للحلا اهيلع علخُتو ةمطاف رشحت :رخآ ربخ يفو

 يدلو لتاق نيبو ينيب مكحلا بر :لوقت شرعلا مئاقب تقّلعت دقو مدلاب خطلم
 .")(اهقحب اهل ذخؤيف .نيسحلا

 عي ممل هسا | ميك م يمت | مسسر يل - | منجد مر

 ةنجلا 24 نينمؤم لا لافطأ لفكت مالسلا اهيلع ةمطاف

 .مهيلهأو مهيدلاو نم مهب محرأ وه ةّنجلا يف مهلافطأل ًالفاك مهل ْنِإف !نينمؤملل ىبوط

 يف ًاعضرم هلآو هيلع هللا لص ىفطصملا ِهّيبن نبا ميهاربإل لعج دق ىلاعت هللا ناك اذإو

 ايندلا راد يف مالسلا مهيلع تيبلا لهأ اوّبحأ نيذلا نينمؤملا دالوأل لعج هّنإف «ةّنجلا

 لفاكلا كلذ امو ءامهدحأ وأ هادلاو مهب قحلي ىّتح مهوذغيو ةّنجلا يف مهلفكي ًالفاك

 .مالسلا اهيلع ةّيضرملا ءارهزلا اّلِإ ميحرلا فوطعلا

 1١ -1١8. 1/ :" بوشآ رهش نبا - بلاط يبأ لآ بقانم 0 )١(



 كفل

 هللا دبع وبأ لاق :لاق ريصب يبأ نع ءايركز يبأ نع ديحوتلا يف قودصلا خيشلا ىور

4 
 نإ الأ :ضرألاو تاوامسلا توكلم ىف ٍدانم ىدان نينمؤملا لافطأ نم لفط تام اذإ»

 نينمؤملا نم هتيب لهأ ضعب وأ امهدحأ وأ هادلاو تام ناك نإف !تام دق نالف نب نالف

 وأ امهدحأ وأ هاوبأ مدقي ىتح هوذغت مالسلا اهيلع ةمطاف ىلإ عفذ الإو .هوذغي هيلإ عفذ

 ."'(هيلإ هعفدتف هتيب لهأ ضعب

 ةمطاف مهيّبرت نينمؤملا نم انتعيش لافطأ َّنإ) :لاق ؛مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع يورو
 ."”«ةمايقلا موي مهئابآ ىلإ نودُي» :لاق ."”4ْنُهَيرْذْرهب انَفَحْلاط :هلوق ؛«مالسلا اهيلع وسو 1

 ىلاعت هللا رون ةاكشم يه مالسلا اهيلع ةمطاغ

 94 حابْصِم اهيف ةاكح ثركح# :ىلاعت هلوق يف «بقانملا يف ّيزاغملا نبا هيقفلا ىور

 :لجو ّزع هللا لوق نع مالسلا هيلع نسحلا ابأ تلأس :لاق رفعج نب ٌيِلع نع هدانسإب

 :حابصملاو ؛مالسلا اهيلع ةمطاف :ةاكشملا» :لاق .#حابصم اهيف ةاكشيكإ#

 .«مالسلا امههيلع نيسحلاو نسحلا

 ًابكوك مالسلا اهيلع ةمطاف تناك» :لاق 4ْيَرُذ بكزرك اَهَّناَك ٌةَجاَجْيلا9
 «نيملاعلا ءاسن نم ًايٌرَد

 )١( ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛ 95ص :ديحوتلا 6: 797.

 ) )0ةيآلا :روطلا ةروس 7١.

 )"( راونألا راحب 4: 7/9.

 .760 ةيآلا:رونلا ةروس (5)

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 «مالسلا هيلع ميهاربإ ةكرابملا ةرجشلا» *ةكحَرابُم ٍةَرَجَش نم ٌدقويإ#

 .(ةّينارصن الو ةّيدوهي ال» 4 ةّيبرغ الو ةيقرش ال#

 .«اهنم قطني ملعلا داكي» :لاق 4 ىضي اهتيز داكتي#

 .«مامإ دعب مامإ» :لاق روث ىلع ٌرونّران ُهْسسَسْسَتْمَلْوَلَو#

 .©0ءانشي نم انييالول لجو رع هللا يدبي» :لاق «ءاشك رم هروُنِل هللا يدْهي#

 هللا ىلص هللا لوسر نع ًاثيدح كلام نب سنأ نع يموطلا رفعج وبأ خيشلا ىورو

 .شرعلا هنم قلخف يرون قتف ةعنصلا ئشني نأ ىلاعت هللا دارأ امل ...» :هيف ءاج ءهلآو هيلع

 بلاط يبأ نب يلع يخأ رون قتف مث .شرعلا رون نم ريخ يرونو يرون نم شرعلا رونف

 نم لضفأ يلع رونف «يلع رون نم ةكئالملا رونف «ةكئالملا رون هنم قلخف - مالسلا هيلع -

 ةمطاف يتنبا رونف .ضرألاو تاوامسلا رون هنم قلخف ةمطاف يتنبا رون قتف مث .ةكئالملا

 «رمقلاو سمشلا هنم قلخف نسحلا يدلو رون قتف مث .ضرألاو تاوامسلا رون نم لضفأ

 ةنجلا هنم قلخف نيسحلا يدلو رون قتف مث .رمقلاو سمشلا نم لضفأ نسحلا يدلو رونف

 انلقن دقو ثيدحلا - "”«نيعلا روحلاو ةنجلا نم لضفأ نيسحلا يدلو رونف «نيعلا روح او

 عي ممل ةسكو | ميك م يمت مس يل - | منجد مر

 ةمطاف «ةاكنشِيك هروُن ُلَكَم# :هلوق :يفاكلا ثيدح حرش يف يناردنزاملا لاق

 تسيل يتلا ةّوكلا :ةاكشملا :ءاّرفلا لاق .ةاكشم ةفصك هرون ةفص يأ «مالسلا اهيلع
4 

 ةليتفلاو جارسلا وهو حابصملا اهيف عضوي ليدنقلا طسو يف ةبوبنأ يه :ليقو «ةذفانب

 .4 ١ ح/ 7517 :5 راونألا راحب ؛ 748ج / 747 ص :يلزاغملا نبال بقانملا 8 ١

 .راونألا حابصم نع 775 - 77١ :" ينارحبلا مشاه ديسلا - زجاعملا ةنيدم (7) :
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 عاشو نوت ةقئالاو ةمقألا رونل لع اهنأل السلا هيلع ةمظاف انهن اهي ةارألاو «ةلمغتلا

 ىلإ مهمولع ءايضو مهتياده رونب نوئيضتسي ؛مهرثأل نيعبّتملا ةيادهلل نيبلاطلا َّنأل
 ."7جارسلاو رونلاب ةملظلا يف نوكلاسلا يدتب# |ىك .دشرألا قيرطلا

 اريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع هللا بهذأ نمم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 نع سجرلا باهذإو ريهطتلاو «ريهطتلا ةيآ قيداصم دحأ يه مالسلا اهيلع ءارهزلا

 نم بصاونلا ضعب معز دقو .هنم ةيصعملا لوصح رّوصتُي ال موصعم هّنَأ ينعي قولخملا

 ديز در اندروأ دقو «هلآو هيلع هللا لص يبنلا جاوزأ يف تلزن ريهطتلا ةيآ نأ ةمركع لاثمأ

 ,نآشلا اذه: ذيهشلا

 ٌمكُسْنَع ٍبِهْذُيِل هللا ُديُِي امّنِإإ :ىلاعت هلوق يف مالسلا هيلع رفعج يبأ نع «دوراجلا وبأ

 هللا ىلص هللا لوسر يف ةيآلا هذه تلزن» :لاق ."*4اريهطتْ كحَرهَطُيَو ِتْيبلا َلْهأ سجرلا
 تيب يف كلذو ؛مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو بلاط يبأ نب ّيلع و هلآو هيلع

 ةمطافو ًايلع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اعد ءهلآو هيلع هللا لص ّيبنلا ةجوز ةملس أ

 :لاق مث .هيف مهعم لخدو ًاّيربيخ هل ًءاسك مهسبلأ مث ,مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو

 سجرلا مهنع بهذأ ّمهللا .ينتدعو ام مهيف ينتدعو نيذّلا يتيب لهأ ءالؤه ّمهللا

 .«ًاريهطت مهرّهطو

 اي يرشبأ» :لاق ؟هللا لوسر اي مهعم انأو :ةملس ّم

 .«ريخ ىلإ كنإف !ةملس

 )١( يناردنزالل يفاكلا لوصأ حرش : 1801.

 ةيآلا:بازحألا ةروس (؟) *.

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 ساّنلا نم ًالاّهج نإ :مالسلا امهيلع نيسحلا نب لع نب ديز لاقو :دوراجلا وبأ لاق

 هللا ميأو ءاومثأو اوبذك دقو .هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا جاوزأ ةيآلا هذبم هللا دارأ اَّنِإ نومعزي

 .(ًاريهطت ٌّنكر ّهطيو سجرلا ٌنكنع ٍبهْذُيل) :لاقل هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا جاوزأ اهب ينعول

 74 نجّبت الو 74 كحويبيف ىلْثُي ام رك ْذاَوإل :لاق اى ءًائنؤم مالكلا ناكلو
 هللا َنإف ؛«94/اهْيَلَع ْربطْصاَو ةولّصلاب كّلَْأ ْرمأَول ."”4,اسّملا نم ٍدَحاك َنشسَل»و
 هللا دنع هلآو هيلع هللا لص دّمحم لهأل نأ سانلا ملعيل ءساّلا نود هلهأ ٌصخي نأ هرمأ

 .ةصاخ مهرمأ مث ةّماع سانلا عم مهرمأ ذإ .سانلل تسيل ةّصاخ ةلزنم

 دنع موي لك ءيجي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأ الف

 :لوقيف مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو لع باب يتأي ىتح رجفلا ةالص

 مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو لع لوقيف .«هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا»

 .«هتاكربو هللا ةمحرو هللا لوسر اي مالسلا كيلعو» :مالسلا

 َبِهْذُيِل هللا ُديِرُي امّنِإ هللا مكمح ري ةالصلا ةالصلا :لوقيو بابلا يتداضعب ذخأي مث

 دهش اذإ موي لك كلذ لعفي لزي ملف ."*”«ايهطتْر كح َرهْطُيَو تْيَبلا لهأ سجرلاٌمكنَع
 .ايندلا قراف ىّتح ةنيدملا

 .©"”كلذ لعفي هتدهش انأ :هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا مداخ ءارمحلا وبأ لاقو

 )١( ةيآلا :بازحألا ةروس 5 7.

 .737 ةيآلا :بازحألا ةروس (؟)

 .757 ةيآلا :بازحألا ةروس (")

 .1757 ةيآلا :هط ةروس (5)

 .7 0 ةيآلا :رونلا ةروس (0)

 .يّمقلا ريسفت نع 7 ح/ 17٠7و "7١5:7 راونألا راحب ؛97١ :7 يمقلا ريسفت ()



ِ 
 ةملس ّمأ ىلوم- نيعم نب هللا دبع نع يبموطلا خيشلا ىورو |

 :تلاق اََّتَأ هلآو هيلع هللا لص

 رك رهطيَو تيَبْلا لهأ سْجرلاٌمكحخَع ٍبِحْذُيِل هللا ُديُي امّنِإ# اهتيب يف ةيآلا هذه تلزن
 ُِ عا ىسل ١ 1 : ع 2 3

 نيسحلاو نسحلاو ةمطافو لع ىلإ لسرأ نأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يف رمأ ,#اريهطت

 «هلامشب مالسلا هيلع نسحلاو «هنيميب مالسلا هيلع ًايلع قنت قنتعا هوتأ اًلف ,مالسلا مهيلع

 .هيلجر دنع مالسلا اهيلع ةمطافو «هنطب ىلع مالسلا هيلع نيسحلاو

 اهلاق .(ًاريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع بهذأف يترثعو ىلهأ ءالؤه مهللا» :لاق مث

 . ")هللا ءاش نإ ريخ ىلع كنإ» :لاقف ؟هللا لوسر اي انأف :تلق .تاّرم ثالث

 ٍَبِهْذُيِل هللا ُديِرُي امّنِإ# ةالصلا هللا مكمحر ةالصلا :لوقيف ةادغ لك انيتأي هلآو هيلع هللا
 . 2004 ا ليو لا لها راو 008

 مهيلع هللا معنأ نيذلا نم مالسلا اهيلع ةمطاف

 ا ياا ينل ل

 الو مهيلع بوضغملا ريغ) مينا 11ريال لل يأ نينا الرع مهوب .مهيلع هللا

 اضرل ىضري هلل َّنِإ) تاّركو تاّرم هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر حّرص دقلو !(نيّلاضلا

 نم .ينم ةعضب ةمطاف» ةرهطملا ةرهاطلا هتعضب نع لاقو .«اهبضغل بضغيو «ةمطاف

 هاذآو هللا لوسر بضغأ نم َّنأ يف ٌحيرص ىلاعت هللا باتك َّنِإو .«ينبضغأ دقف اهبضغأ

 .يسوطلا يلامأ نع ء/ح /” ١9 :75 راونألا راحب ؛؟ 54ص :يبموطلا يلامأ )١(

 .8/١7ص :ديفملا يلامأ ؛ثلاثلا سلجملا ,84 ص :ىبموطلا يلامأ )١(

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 وه رضحي ال نأ تصوأ اََن 0 وا لو بلا دال طن رولا

 !اهيلع ايَلِصي الو اهتزانج هبحاصو

 اني لص :لاق نسنأ خرغ هدانشإب (راونألا حابصم) باتك يف يسوطلا خيشلا ىور

 ميركلا ههجوب انيلع لبقأ مث رجفلا ةالص ماّيألا ضعب يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا تقنأ ةنينلا ى كاقلوات» :ىلاعت هلوق انل رّسفت نأ تيأرأ !هللا لوسر اي :هل تلقف

 لاقف :74©2ًاقيِفَر كيلوأ َنُسَحَو َنيِحِلاصلاَو ٍءادَهُّسلاَو نّيِقيَدصلاَو يبل َنِمْرِهْيَلَع
 ؛مالسلا هيلع لع يخأف نوقيّدصلا اَمأو ءانأف نوّيبنلا اَمأ» :ملس و هلآو هيلع هللا لص

 مهيلع نيسحلاو نسحلا اهدالوأو ةمطاف يتنباف نوحلاصلا اّمأو ,ةزمح يّمعف ءادهشلا اّمأو

 .""'ربخلا ,(مالسلا

 هللا ةَّمأ ةمطاف : ةنجلا باب ىلع بوتكم

 هئابآ نع «هيبأ نع هرفعج نب ىسوم نب ليعامسإ نب ىسوم نع قودصلا خيشلا ىور
 :لاق مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نع «مالسلا مهيلع

 :بهذلاب ًابوتكم اهءاب ىلع تيأرف ةنجلا تلخدأ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 هللا ةوفص نيسحلاو نسحلا هللا ةَمأ ةمطاف هللا ىلو ٌءِلع هللا بيبح دمحم للا الإ هلإ ال
 , 27 (هنلا ةنعل 5 5 3 ىلع

 .59 ةيآلا:ءاسنلا ةروس )١(

 .راونألا حابصم نع ؛7 ح 7١/ :7 4 راونألا راحب (1)

 .لاصنملا نع «5 ح /7 :717/ راونألا راحب ؛(ةنجلا باب ىلع ةبوتكم تاملك تس) ةتسلا بابء7 714 ص :لاصخلا (*)



 5 > عن

 شرعلا قدارس 4 نيئاعلا نم مالسلا اهيلع ةمطاف

 سيلبإ اّلِإ نوعمجأ ةكئالملا دجسف «مالسلا هيلع مدآل دوجسلاب هتكئالم ىلاعت هللا رمأ

 نع هعانتما ةّلع نع ىلاعت هللا هلأسف ؛مالسلا هيلع مدآل دجسي ملف ربكتساو هّبر ىصع

 مهو .دوجسلاب نيرومأملا ريغ (نيلاعلا) نم ناك هنأ مأ .هنم رابكتسا وه له :دوجسلا

 .راهطألا هتيب لهأو هللا لوسر

 هللا لوسر عم ًاسولج انك :لاق يردخلا ديعس يبأ نع هدانسإب قودصلا ىور

 زع هللا لوق نع ينربخأ !هللا لوسر اي :لاقف لجر هيلإ لبقأ ذإ هلآو هيلع هللا لص

 هللا لوسر اي مه نمف «”4نيِلاَعْلا نِم تنك وأ تربكتندأ» :سيلبإل لجو
 ةمطافو نإ عو انأ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ؟ةكئالملا نم ىلعأ مه نيذلا

 نأ لبق انحيبستب ةكئالملا حبستو هللا حّبسن شرعلا قدارس يف انك ءنيسحلاو نسحلاو

 .ماع يفلأب مدآ لج و زع هللا قلخ

 تدجسف .دوجسلاب انرمأي ملو اودجسي نأ ةكئالملا رمأ 8 لجو زع هللا قلخ (ملف

 :ىلاعتو كرابت هللا لاقف ءدجسي نأ ىبأ هَّنإَف «سيليإ لإ نوعمجأ مهلك ةكئالملا

 يف مهؤامسأ بوتكملا سمخلا ءالؤه نم :يأ *َنيِلاَعلا نم تنك وأ تربكحتسا»

 هللا هبحأ انبحأ نمف ,نودتهملا يدتبي انبو .هنم ىتؤي يذلا هللا باب نحنف .شرعلا قدارس

 تلو تاط مالا انيع الوبومرات هدكتناو هللا هيفا اهطقبا مو عنج ةنكملو

 )١( ةيآلا:ص ةروس 0/06 .

 راونألا راحب؛ا/ص :ةعيشلا لئاضف (؟) ١١: ١57 و49 ح/ 10: 7١.قودصلا خيشلا نع 5 ح/

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 ركذلا لهأ نم مالسلا اهيلع ةمطاف

 274 وملخت الزنك :نإركلا 1 اولأساَم# ميركلا نآرقلا يف رمألا درو

 لإ عوجرلاب ىلاعت هللا رمأ نيذلا (ركذلا لهأ)ب دارملا ريسفت يف نيرّسفملا بلغأ طّبختو

 لهأ مهب دارملا َّنأب ةّيماعلا ريسافتلا ضعب يف أرقن نأ ىلإ رمألا لصو ىتح «مهلاؤسو
 :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع ملسم نب دمحم نع ينيلكلا ىور دقو !!"”باتكلا
 َفْوَسَو كِفْوَقِلَو كل ٌركِزل ُهّنإَو# :لجو زع هللا لوق َّنأ نومعزي اندنع نم َّنِإ»

 لإ هنو لاف لاق | ههفيدولإ مك رماني اذ: لاق فر اسلاواةوهنلا مقا "4 ولات

 .""«نولوؤسملا نحنو ركذلا لهأ نحن -هردص

 :نإركلا ّلهأ اولآسا# :ىلاعت هلوق يف يزاريشلا نمؤم نب دّمحم ظفاحلا ىورو

 دّمحم تيب لهأ ينعي (ركذلا لهأ) :لاق ساّبع نبا ىلإ هدانسإب 74 ىومّلْعَت الْرثكك

 تيب لهأ مه «نايبلاو ملعلاو لقعلا لهأ «مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع

 ." اذهل ةكئالملا فلتخمو «ةلاسرلا ندعمو «ةّوبنلا

 ُهنِإَو# لجو زع هللا لوق يف مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع «ريصب يبأ نع ينيلكلا ىورو

 .ا/ :ءايبنالا 57 :لحنلا )١(

 :مهلبق نم بتكلا اوأرق دق نيذلا مهو ركذلا لهأ اولأساف :لاق ١5: 2١154 يربطلل نايبلا عماج ريسفت :رظنا (؟)

 :لاق (ركذلا لهأ اولأساف) :دهاجم نع يور .هدابع ىلع اهلزنأ يتلا هللا بتك نم كلذ ريغو «ليجنإلاو ةاروتلا

 دوهيلا انه (ركذلا لهأ)و ««اولأساف) ىلاعت لاق :لاق 2565 :7 يسلدنألا ةيطع نبال زيجولا ررحملا ؛ةاروتلا لهأ

 :سابع نبا لاق :اهنم .هوجو ةّدع ركذ 277:7١ يزارلا رخفلا ريسفت ؛نسحلاو دهاجمو سابع نبا هلاق ىراصنلاو

 .ةاروتلا وه ركذلاو «ةاروتلا لهأ ديري

 .لح / 5١7:١ ينيلكلا خيشلا - يفاكلا (*)

 .ا/ ةيآلا :ءايبنألا ةروس ؛547* ةيآلا :لحنلا ةروس (5)

 .فئارطلا نع «107 ح / 1717 :77 راونألا راحب (4)



 د هشك)ا

 ركل لاو ةيلعشللا قاع هلال يسرب 4 يو الق شوو فوتو هلو: ةنففز كرا

 ."”ركذلا لهأ مهو .نولوؤسملا مالسلا مهيلع هتيب لهأو

 مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب 4 ةيوامس ماعط ةفحص

 ةدّيس اهلعج نأب ةرهاطلا ءارهزلا :نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ةعضب ىلاعت هللا مركأ

 ةنبا ميرم ىلع لزني ناك (ى ًايوامس ًاماعط ةّرملا ولت ةّرملا اهيلع لزنأو نجلا لهأ ءاسن
 .يردخلا ديعس يبأ نع دشرتسملا يف ريرج نبا ىور .لبق نم مالسلا اهيلع نارمع

 انب ٌمله» يلعل :لاقف ؛هدهجأ ىتح عوجلا هباصأ (هلآو هيلع هللا ىلص) يبنلا َّنِإ [:لاق ]

 :(مالسلا هيلع) يلع لاق !«هانعم لثم يف هلايعو هلهأو (مالسلا هيلع) لع «كلزنم ىلإ

 «تيبلا تلخد (مالسلا اهيلع) ةمطاف هتأر املف .هعم تلمف .ربخلا را نأ تييحتساف»

 ديرث نم ةعصقب اذإف ءاهلاهتبا يف اهيبأب لجو زع هللا ىلإ تبرقتو «هيلإ تلهتباو ءاهبر تعدو

 :لاقف ءًاركنم ًارظن [ يلع] اهيلإ رظنف (هلآو هيلع هللا لص) اهيبأ ىلإ اهتمدقو اهتجرخأف ,روفت
 (هلآو هيلع هللا لص) يبنلا غرف |ملف ءاهنع يبنلا هباجأف هللا دنع نم وه :تلاقف ءاذه كل ىنأ

 يركز اًهْيَلَع ّلَخَد املك «ايركزو ميرم لثم مكلعج يذلا هلل دمحلا :لاق ؛لكألا نم

 و 04دّللا دْنِعْ ِمَوْهْسَلاَفاَذَه كَل ىَنامْيرَم اَيَلاَقاَْذِر اَهَدْنِعَدَجَو َباَرْحِمْلا

 ىلص يبنلا لاق» :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع .رباج نع هدانسإب ينيلكلا ىور

 تماقف !ةفحصلا كلت يجرخأف يموق ةمطاف اي :مالسلا اهيلع ةمطافل هلآو هيلع هللا

 )١( ةيآلا :فرخزلا ةروس 45.

 ينيلكلا خيشلا - يفاكلا (؟)  5١١:١.4ح/

 )( .ا/ ةيآلا :نارمع لآ ةروس

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 ةمطافو ٌّنِلعو هلآو هيلع هللا لص يبنلا لكأف ,روفي قارعو ديرث اهيف ةفحص تجرخأف

 نم :هل تلاقف ءيش هعم نيسحلا تأر نميأ َّمأ َّنإ مث ءًاموي رشع ةثالث نيسح لاو نسحلاو

 ناك اذإ ةمطاف اي :تلاقف ةمطاف نميأ ّمأ تتأف «مايأ ذنم هلكأنل اَنِإ :لاق ؟اذه كل نيأ

 نميأ ٌّمأل سيلف يش ةمطاف دنع ناك اذإو ءاهدلوو ةمطافل وه (ّنإف يش نميأ َّمأ دنع

 ىلص يبنلا اهل لاقف «ةفحصلا تدفنو نميأ ٌّمأ هنم تلكأف .هنم ا تجرخأف !؟يش هنم

 مث ,«(ةعاسلا موقت نأ ىلإ كتيرذو تنأ اهنم تلكأل اهتمعطأ ّنأ الول امأ :هلآو هيلع هلل

 ."”(هنامز يف مالسلا هيلع انمئاق اهب جرخي اندنع ةفحصلاو» :مالسلا هيلع رفعج وبأ لاق

 :تلاق مالسلا |مهيلع لع تنب بنيز نع :بقانملا بقاث نع ينارحبلا جرخأو

 مالسلا هيلع يلع ىلع لبقأ مث ءرجفلا ةالص هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عم يبأ لص

 «ةمطاف ىلإ انب ضما» :لاق .«[ًاماعط] مايأ ةثالث ذنم لكآ مل ؟ماعط مكدنع له» :لاقو

 له كوبأ كادف ةمطاف اي» :لاقف .«اهعم اهانباو عوجلا نم يوتلت يهو اهيلع الخدف

 تتفتلاف ًاسح تعمس مث :ةلصو تضاقإو ,(معن» :تلاقو تيحتساف ؟2ع يش كدنع

 هللا لوسر يدي نيب اهتعضوو اهب تءاجو اهتلمتحاف ءًأحلو ًاديرث ىألم ةفحصب اذإف

 يلع لعجو «مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ًايلع عمجف «هلآو هيلع هللا لص

 نمف ؛ماعط اهدنع سيلو اهدنع نم ٌتجرخ» :لوقيو بجعتيو ةمطاف ىلإ رظنلا ليطي
 هللا دنع نم وه» :تلاق ؟«اذه كل ىنأ هللا لوسر ةنبا اي» :لاقف ءاهيلع لبقأ مث !«اذه نيأ

 هلل دمحلا» :لاقو هلآو هيلع هللا لص يبنلا كحضف ؛«باسح ريغب ءاشي نم قزري هللا َّنِ

 وه تلاق اذه كل ىنأ) [امه] «لاق ذإ ميرمو مالسلا هيلع ايركز ريظن يلهأ يف لعج يذلا

 (7.(باسح ريغب ءاشي نم قزري هللا نإ هللا دنع نم

 .لح/ 550:١ ينيلكلا خيشلا - يناكلا )١(

 .”77 ١: ينارحبلل زجاعملا ةنيدم (؟)



 >-هذلقلا

 ةامطاف لضف ب كش نمل ليولا

 ىلع وهو اهعبصإب ردقلا كّرحت مالسلا اهيلع ءارهزلا ىرت نيح عزفتو ةشئاع بجعت

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «هنامتك ىلع اقفّتاو اهوبأو يه كلذ تمظعتساو «يلغي رانلا

 «لابجلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاو رانلا هعيطُت نم ءارهزلا لسن نم َّنأب ربنملا ىلع هلآو
 هلآو هيلع هللا لص رّذح مث !بجعلل ىعدأ نيرمألا ّيأف !اهزونك ضرألا هيلإ مّلستو

 .(!ةمطاف لضف يف كش نمل ليولا» هلوقب نيكاشلا

 نع فسوي نب جاجحلا ينلأس :لاق ءسنأ نع ؛ليوطلا ديمح نع «ةملس نب دامح نع
 يهو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف تأر يتلا ردقلا ثيدحو «ةشئاع ثيدح

 مالسلا اهيلع ةمطاف ىلع ةشئاع تلخد .ريمألا هللا حلصأ معن :تلق ءاهديب اهكرحت

 ردقلاو ,ردق يف محشو نبلو قيقدب ةريرح مالسلا |هيلع نيسحلاو نسحلل لمعت يهو

 رانلا ىلع ردقلاو ءاهعبصإب ردقلا يف ام كرحت (اهيلع هللا تاولص) ةمطافو «يلغي رانلا ىلع

 تيأر نإ .هبأ اي :تلاقف ءاهيبأ ىلع تلخد ىتح ةروعذم ةعزف ةشئاع تجرخف «قبقبي

 يهو «يلغي رانلا ىلع ردقلاو ءردقلا يف لمعت يهو اهتيأر ءًابيجع ًارمأ ءارهزلا ةمطاف نم

 ىلص هللا لوسر غلبف «ميظع رمأ اذه َّنِإف «يمتكا «ةينب اي :اهل لاقف !اهديب ردقلا يف ام كرحت

 نومظعتسي سانلا َّنِإ) :لاق مث ؛هيلع ىنثأو هللا دمحو ربنملا دعصف «[كلذ] هلآو هيلع هللا

 مّرح دقل «ةوبنلاب ينافطصاو ةلاسرلاب ينثعب يذلاو «رانلاو ردقلا نم اوأر ام نو ةكتسيو

 ءاهتعيشو اهتيرذ رانلا نم مطفو ءاهبصعو اهرعشو اهمدو ةمطاف محل ىلع رانلا ىلاعت هللا

 نيب نجلا برضتو «لابجلاو ٌموجنلاو ٌرمقلاو ٌسمشلاو ٌرانلا هعيطت نَم ةمطاف لسن نم َّنإ

 نم هيلع لزنتو ءاهزونك ٌضرألا هيلإ مّلستو ءاهدوهعب ًءايبنألا هيلإ يفاوتو .فيسلاب هيدي

 ضري ملو اهلعب ضغبُي نم هللا نعل ؛ةمطاف لضف يف كش نمل ليولا ءاهيف ام تاكرب ءامسلا

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 حتا كلفنا

 5 ريس مكر ا. دا سب دنع اع : 50 :
 «يبلتف ىعدت ةمطاف نإو ءافقوم اهتعيشلو ءافقوم ةمايقلا موي ةمطافل نإ ءاهدلو ةمامإب

 5 : اولا

 ته تع
4 

 ةمايقلا موي ةيحاضلا سمشلاك مالسلا اهيلع ةمطاف هجورون

 ناك موي رشبلا وبأ مدآ هدهاش رون وهو «هرون نم هللا هقتشا مالسلا اهيلع ءارهزلا رون

 اهينباو اهلعب عم ةمايقلا ضرأ يف مالسلا اهيلع ءارهزلا علطتسو «رّبحتو شهدف ةئجلا يف

 ةرشبتسم ةيحاضلا سمشلاك مههوجوو ءادهشلا ديس ةزمحو رايطلا رفعج مهعمو

 .هاضرو ىلاعت هللا باوثب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس :لاق ءكلام نب سنأ نع يناكسحلا مكاحلا جرخأ

 تلا ريع نب انهوعتو يفي ضنا ايفا ورتسل نرقزل وظف ل هلو ىعدلاو
 انهوجو رونو انروبق نم جرخن «ةمطافو نيسحلاو نسحلاو رفعجو ةزمحو يلعو انأ

 ةقرشم ينعي 4ُةَرِفْسُم ٍدِيَموي ُهوُجَه# :ىلاعت هللا لاق ««ةمايقلا موي ةيحاضلا سمشلاك
 هللا باوثب «ُةَرِشْبَتْسُم# ءانع هللا ءاضرب ةناحرف 4ٌةكحِحاَض ةمايقلا ضرأ يف رونلاب

 ."”اندعو يذلا

 ءاوحو مدآ ىلاعت هللا قلخ املا :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق يمزراوخلا ىورو

 ل ةيراج ةروصب امه اذإ كلذك امه انيبف ءانم نسحأ ًاقلخ هللا قلخ ام :الاقو ةنجلاب ارتخبت

 اهيدذأ قو جات اهسار لع ناضبألا يفظي اكو ناهس وون اهل اهم نسعأ نوءازلا رب

 :الاقف .,كدلو ديس دمحم تنب ةمطاف ةروص :لاق ؟ةيراجلا هذه ام بر اي :الاقف .ناطرق

 .797 ص :يسوطلا ةزمح نبال بقانملا يف بقاثلا )١(

 .7/ ةيآلا :سبع ةروس (؟)

 .5377 :7 ليزنتلا دهاوش (”)



 دينا
 ؟ناطرقلا ناذه ام :الاقف .بلاط يبأ نب يلع اهلعب اذه :لاق ؟اهسأر ىلع جاتلا اذه ام

 ."”(ماع يفلأب مكقلخأ نأ لبق يملع ضماغ ين كلذ دجو ,نيسحلاو نسحلا اهانبا لاق

 نيرهاطلا راربألا ُمأ مالسلا اهيلع ءارهزلا

 هيلا ليما لزيعر عر ةعباهن ادب ناسرالا ةكألا هذين عيعتشلا وزان وق

 مث «مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ مهّوَأ ءليئارسإ ينب ءابقن ددع ًامامإ رشع انثا هلآو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو .مالسلا اهيلع ءارهزلا دلو نم راهطألا راربألا ةمئألا

 هّنأب اولاق نيذلا شيرق راك ىلع ًادر هيلع اهب ىلاعت هللا ّنم يتلا (رثوكلا) ءارهزلاب رختفي
 ضرألا عاقب يف رشتني نأ مالسلا اهيلع ءارهزلا لسنل ىلاعت هللا رّدقف .هل بقع ال (رتبأ)

 ىلاعت رّدق !هنيب ؛ةيلاعلا ةلزنملاو ليمجلا ركذلا م نوكي نأو هللا اّلِإ اهيصحي ال دادعأب

 .اهيف مهُركذ لمخيو ايندلا يف مهلسن ضرقني نأ نيئزهتسملا رافكلل

 ىعدتسا هّنأ :ملس و هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع «ساّبع نبا نع يسلجملا جرخأ

 ّيبنلا برشف «مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو نينمؤملا ريمأ هدنعو ءام ًاموي

 هلآ هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف .ءبرشف مالسلا هيلع نسحلا هلوان مث .هلآو هيلع هللا لص

 ّيبنلا هل لاق مث ءبرشف «مالسلا هيلع نيسحلا هلوان مث !(دّمح ابأ اي ًائيرم ًائينه» :ملسو

 ّيبنلا ال لاقف تبرشف ؛مالسلا اهيلع ءارهزلا هلوان ٌّمث .«ًائيرم ًائينه» :هلآو هيلع هللا لص

 .مالسلا هيلع ًايلع هلوان مث !«نيرهاطلا راربألا ّمأ اي ًاتيرم ًاثينه» :هلآو هيلع هللا لص

 :هجاوزأ ضعب هل لاقف هسأر عفر اًلف «هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا دجس برش (َلف :لاق

 ءًائيرم ًائينه :هل تلق برش (ًلف ؛مالسلا هيلع نسحلل ءاملا تلوان مث تبرش !هللا لوسراي

 )١( يمزراوخلل نيسحلا لتقم ١:590.

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠



 تضم سقمو مكرم درو مصر - مضت جم

 يح 466

 «مالسلا اهيلع ةمطاف هتلوان مث ءكلذك هل تلقف برشف مالسلا هيلع نيسحلا هتلوان مث

 مالسلا هيلع ًايلع هتلوان مث ؛مالسلا امهيلع نيسحلاو نسحلل تلق ام اهل تلق تبرش اًيلف

 :هعم ةكئالملاو ليئربج يل لاق «ءاملا تبرش امل ينإ» :اهل لاقف ؟كاذ اف .تدجس برش الف

 نيسحلا برش املو ءكلذك هلاولاق مالسلا هيلع نسحلا برشاملو !هللا لوسر اي ًائيرم ًائينه

 .اولاق اك تلقف ًائيرم ًائينه :ةكئالملاو ليئربج لاق مالسلا اهيلع ةمطافو مالسلا هيلع

 .يقلخ ىلع يتّجحو يّبلو اي ًائيرم ًائينه :هل هللا لاق مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ برش املو

 ."'(يتيب لهأ يف لع هللا معنأ ام ىلع اركش هلل تدجسف

 هتوفصو هللا ةَّمأ مالسلا اهيلع ةمطاف

 نم ىفطصاو «نارمع لآو ميهاربإ لآو ًاحونو مدآ نيِلّوَألا نم ىلاعت هللا ىفطصا

 نم هتوفص مهلعجو .هتّنج باب ىلع مهءامسأ بتكو هترتعو ًادمحم هّلوسر نيرخآلا

 .بقاعي مهبو «بيثي مهم «هدالب يف هءانمأو .هقلخ

 : م
 ناتتوقاي هانيعو ءاضيب ةدجربز نم اكيد ةعبارلا ءامّسلا ىلإ يب يرسأ ةليل تيأر»

 لع هللا لوسر دّمحم «هللاالا هلإ ال :ىداني وهو ءرضخألا دجربزلا نم هالجرو «ناوارمح

 نيلفاغ اي هللا ةوفص نيسحلاو نسحلا اهدلوو ةمطاف هللا ّلو نينمؤملا ريمأ بلاط يبأ نب

 ."”(هللا ةنعل مهضغبُم ىلع هللا اوركذا

 .راونألا قراشم نع ١« ح / 51/ :1 راونألا راحب (1)
 15 ح / 57 :لا/ راونألا راحب 947 :سوواط نبا ديسلل نيقيلا (؟)



 قم

 هللا يلو يلع هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال» ًابوتكم ةنجلا باب ىلع تيأر ءامسلا ىلإ يب

 مهضغابو مهركان ىلعو «هللا ةوفص ءارهزلا ةمطافو «هللا لوسر اطبس نيسحلاو نسحلاو

 .'7(ىلااعت هللا ةنعل

 هللا ىلص هللا لوسر لاق» :لاق مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب يلع نع قودصلا ىورو

 هللا بيبح دمحم هللا الإ هلإ ال :بهذلاب ًابوتكم اهءاب ىلع تيأرف ةنجلا تلخدأ :هلآو هيلع

 ."”(هللا ةنعل مهيضغبم ىلع هللا ةوفص نيسحلاو نسحلا «هللا ةّمَأ ةمطاف «هللا يلو لع

 نيباوألا نم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 هللا ىلإ عوجرلا ريثكلا باّوتلا) ينعتو «(«ىلاعت هلل عيطملا) ينعت ةفص (باَوآلا)

 هئاّرس يف ًاباَوأ ناك يذلا مالسلا هيلع ناميلس هّيبن ةفصلا هذهب ىللاعت هللا حدم دقو ؛(ىلاعت

 ٍبوُيَأ هيبن اهب حدمو ."74ْبَآوأ ُهَّنِإ دْبَعلا َمْعن َناَمْيَلُس َدوُواَدِل اًنْيَهَوَو# لاقف هئاخرو
 ُهَنِإ دْبَعْلا َمْعن اًرباَص ُهاَنْدَجَو اًنإإ# هنع لاقف «هئاّرضو هتنحم يف ًاباَوأ ناك يذلا مالسلا هيلع

 لاحلا ىلع ءارٌضلاو ءارّسلا يف امهدّيسل اناك نيذللا نييبنلا نيذه ىلاعت حدتماف .«*”#ُباوأ

 نيباوألا ةالص يه مالسلا اهيلع ءارهزلا ةالص ةفص نأ دجنو .امهنم اهاضري يتلا

 يبأ نع «ملاس نب ماشه نع «ريمع يبأ نبا نع «هباتك يف يشايعلا دوعسم نب دمحم ىور

 ١( ص :ناذاش نبال لئاضفلا 87.

 .(ةئحجلا باب ىلع ةبوتكم تاملك تس) 775 ص :قودصلل لاصخلا (؟)

 .5”7 ةيآلا :ص ةروس ()

 .4 5 ةيآلا :ص ةروس (4)

 .4 5 ةيآلا :ص ةروس (0)

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 قه

 وه لق) ةرم نيسمخ ةعكر لك يف أرقي تاعكر عبرأ ىلص نم» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع

 .20(نيباوألا ةالص يهو ؛مالسلا اهيلع ةمطاف ةالص تناك (دحأ هللا

 مهعابتاب هللا رمأ نيذلا نيقداصلا نم مالسلا اهيلع ةمطاف

 (قيدصلا)و .هتيب لهأو دمحم مهو «(نيقداصلا) عم نوكن نأو «هاوقتب ىلاعت هللا انرمأ

 .هّلوق هّلعف قّدص يذلا «هيلع مئادلا ءقدصلل مزالملا وه - يرهوجلا لوقي امك -

 وهو .فيرشلا هناسل ىلع يتأيس اك مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ وه (ربكألا قيّدصلا)و
 مالسلا اهيلع ءارهزلاو .هلآو هيلع هللا لص قّدصملا قداصلا ةداهشب نيقيّدصلا لضفأ

 ءفك يهو «مهعم نوكلاب هللا رمأ نيذلا مالسلا مهيلع تيبلا لهأ قيداصم ىلجأ يه

 اذه يف انثدحت دقو ءىربكلا ةقيّدصلا اََّنَأ اك «ربكألا قيّدصلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 .رشع عبارلا لصفلا يف ليصفتلاب نأشلا

 هنأ ءمالسلا هيلع دمحم نب رفعج هللا دبع يبأ نع رابخألا حرش يف نامعنلا يضاقلا ىور

 :لاق :274نيقِداصلا َعَم اوُيوكُحَو هللا اوه اونَمآ يذل اَهيَأ اي :لجو زع هللا لوق يف لاق

 ."”(همسا كرابت هنعو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع مكيلإ هانلمح ام نوقداصلا نحن

 يذلا اَيأ ايل :لاق رمع نبا نع فسوي يبأ ريسفت نع بوشآ رهش نبا جرخأو

 «نيِقِداّصلا َعَم اوُنوكحَو :لاق ّمث .هللا اوفاخي نأ ةباحصلا هللا رمأ :لاق هللا اوقتا اوُمآ

 .*”هالسلا مهيلع هتيب لهأو دّمحم عم ينعي

 .يثايعلا نع ؛04 :7 يلحلا ةمالعلا - ةعيشلا فلتخم )١(

 1١9. ةيآلا:ةبوتلا ةروس )١(

 .5051:7 رابخألا حرش (")

 ./ ح/ 37 :؟ ؛ راونألا راحب ؛1 88:7 بوشآ رهش نبال بقانملا (4)



 د يدفلا

 :ىلاعت هلوق يف يراصنألا هللا دبع نب رباج نع «مهدانسإب ةعامج نع يبسلجملا جرخأو

 ."'مالسلا مهيلع هتيب لهأو دّمحم عم :لاق .#َنيِقِداصلا َعَم اونوكّو#

 :لاق هللا دبع نب دابع نع هدانسإب هريسفت يف يبلعثلا نع سوواط نبا ديسلا جرخأو

 لوك الغ تدوس

 «رتفم باّذك الإ ىدعب اهوقي ال ءربكألا قيدصلا انأو .هلوسر وخأو هللا دبع انأ»

 .7070نينش عبسب سانلا لبق تيلض 1

 :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ىليل بأ نع بقانملا يف يمزراونخلا جرخأو

 نب يلعو .نوعرف لآ نمؤم ليبزحو «نيساي لآ نمؤم راجنلا بيبح :ةثالث نوقيّدصلا

 ."””'ههلضفأ وهو ثلاثلا بلاط يبأ

 راربألا نم مالسلا اهيلع ةمطاف

 مه نيذلا راربألا نع ثّدحتت (ىتأ له ةروس يهو) ةلماك ةروس ميركلا نآرقلا يفدرو

 مهماعطإو مهراثيإ رار م راق هلا ودعأ يذلا حلا تسر اظركو اول ير املا

 كانهو . حارقلا ءام الإ وقوذي م نيواط ثالث اوقبو «ًريسأو ايو ًانيكسم مهراطفإ ماعط

 وع اتعتعم بعل ربإ ب ومشلا نادك اهاورورا بألا ءال وه نح فدحم رخأ كاي

 انو يف يفر ارا باتك نإ ةلاك# :تايآلا تلزن» :لاق مالسلا هيلع رفعج

 هللا ىلص ّىبنلا يف -تايآ سمخ يهو - 494 وُئرَقملا# :هلوق ىلإ «ىوّيلع اَم َكاَرْذأ

 .فسوي يبأ ريسفت نع «4 ح / 77 :7 5 راونألا راحب )١(

 .77- 1/4 تايآلا:نيففطملا ةروس (5)

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠



 بصرمل ساو كج درب مس - مضت جر

 كلج
 ."""(مالسلاو ةالصلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو 3 و هلآو هيلع

 ىَلَع ”ميِعَن يِفَلَراَرْبَألا ّنإ# :ىلاعت هلوق يف لاق ساّبع نبا ْنأ .حلاص يبأ ريسفت يفو

 نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع يف تلزن *ىوُيَرقملا# :هلوق ىلإ *ىوُرظْنَي بكاناَرألا

 ."”رهاب اهيف مهلضفو مالسلا مهيلع رفعجو ةزمحو

 ىلإ «رارثألا باتكح نإ الك :للاعت هلوق يف مالسلا هيلع رقابلا مامإلا نع يورو
 ."”«مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ٌلعو هللا لوسر وه» *وبرَقملا# :هلوق

 فارعألا باحصأ نم مالسلا اهيلع ةمطاف

 رع هللا لوق نع لئس دقو - مالسلا هيلع قداصلا مامإلا لوقي امك فارعألا

 نسحلاو ٌيلعو دّمحم هيلع مئاق رانلاو ةنجلا نيب ٌروس» :لاقف - *ٌباجح امُهْئْيَبَو# :لجو

 نولبقيف ؟انتعيش نبأ ؟انوبحم نيأ :نودانيف مالسلا مهيلع ةجيدخو ةمطافو نيسحلاو

 الخ َىوفرْغَي# :«ىلاعت هلوق كلذو .مهئابآ ءاسأو مهئاسأب مهنوفرعيف .مهيلإ

 .20(ةّنجلا مهنولخدّيو .طارصلا ىلع مهب نوزوجيف «مه.ديأب نوذخأيف» ٌرُهاميسب

 هلوق يف ساَّبع نبا نع ءانعنعم يبساّبعلا لضفلا نب رفعج نب لضفلا نب دّمحم ىورو

 هيلع هللا ىلص ّيبنلا :لاق .”4(ٌرُهاميسب الك َنوَفرْعَي لاجر بفارغألا ىَلَعَو# :ىلاعت
 ةنجلا نيب روس ىلع مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو بلاط يبأ نب ٌلعو هلآو

 .تارف ريسفت نع ١٠١5« ح / ١54 :75 راونألا راحب ؛0 5 ص :تارف ريسفت )١(

 .77 5 :"9 راونألا راحب (؟)

 ٠١. ح /7 :7 5 راونألا راحب ()

 .700 :7 5 راونألا راحب ؛07 ص :تاجردلا رئاصب رصتخم (:)

 .45 ةيآلا:فارعألا ةروس (0)



 د يذغلا

 ."”وجولا داوسب مهل نيضغبملاو .هوجولا ضايبب مهل نيّبحملا نوفرعي «رانلاو

 مََّنَأ وهو ءلّوألا ىنعملا ىوس فارعألل رخآ ىنعم مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ركذ دقو

 نع ينيلكلا ىور ثيح «"”(نينمؤملا رايخو ءادهشلاو ءايبنألاك مهتجرد تلع ٌموق)

 هيلع نينمؤملا ريمأ ىلإ ءاوكلا نبا ءاج :لوقي مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس «لاق نرقم

 نحن» :لاقف ؟(مهاميسب الك نوف رعي لاجر فارعألا ىلعو) نينمؤملا ريمأ اي :لاقف مالسلا

 الإ لجو زع هللا فرعُي ال يذلا فارعألا نحنو ,مهاميسب انراصنأ فرعن .فارعألا ىلع

 لخدي الف «طارصلا ىلع ةمايقلا موي لجو زع هللا انفرعي فارعألا نحنو ءانتفرعم ليبسب

 .27ثيدحلا - «هانركنأو انركنأ نم الإ رانلا لخدي الو «هانفرعو انفرع نَم الإ ةنجلا

 كدف ةصقو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 اهيدلوو اهسفن ىلع ترثآ يتلا كلت ؛مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا راثيإ انفرع :لوقأ

 !ًامايص اوحبصأو ًاعايج اوتابو «ًاريسأو ًايتيو ًانيكسم مهراطفإ ماعط تطعأف ءاهجوزو

 اهسفن ىلع رثؤت اهانيأرو ءًاعئاج ًايبارعأ هب رثؤتو اهقنع نم دقعلا عطقت اهيبأ َّمأ انيأرو

 ةليلجلا ةديسلا هذه رثآم ضعب انثدح يذلا خيراتلا ّنكل !اهفافز ةليل يف اهفافز بوث ىتح

 اهدلاو اهطعي ل وأ !!ةروتبملا ةريصقلا اهتايح هب تّرم ءارث وأ لاح رسي نع ًائيش ركذي مل

 اهترداصمب ةطلسلا ترغأ ةمخض تادئاع تاذ كدف نكت مل وأ !!؟ىلاعت هللا رمأب ًاكدف

 ءريقف تنأو ايندلا نع ضرعت نأ دهزلا سيل !؟ايندلا راد نع ءايبنألا متاخ ليحر لاح

 رونو اهناج تابت ةاواووسيم تنويع فوم نأ هتايعغوسروم عدبأ يف وه لب

 .تارف ريسفت نع «1١/ح /700 :7 5 راونألا راحب ؛١ 5 5ص :يفوكلا تارف ريسفت )١(

 .(فرع) نيعلا هلّوأ ام باب «ءافلا باتك 247 :5 يحيرطلل نيرحبلا عمجم :رظنا (0)

 .هيلإ درلاو مامإلا ةفرعم باب «4ح / 185 ١: ينيلكلل يفاكلا (")

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 ؟كدف ةصق يه اهف .ليوط قاش راهن دعب راطفإ ماعط ناك ولو ءكماعط ىلع ريقفلا كاخأ

 نب رفعج نع :بلغت نب نابأو يراصنألا ميرم يبأ نع يفوكلا ناميلس نب دمحم ىور
 ىلص هللا لوسر اعد» :لاق (7(ُدقَح ىَيَرَقلا اَذ تاو :(«ةيآلا هذه تلزن امل» :لاق دمحم

 لوسر نم :دمحم نب رفعجل تلق :بلغت نب نابأ لاق .«ًاكدف اهاطعأف ةمطاف هلآو هيلع هللا

 ."”(اهاطعأ هللا لب» :لاق ؟اهاطعأ هللا

 لوسر ناك :مالسلا هيلع هللا دبع يبأل تلق :لاق بلغت نب نابأ نع يشايعلا ىورو

 اهاطعأف «ُهَّقَح رفا تاو :هللا لزنأف ءاهفقو ناك» :لاق ًاكدف ةمطاف ىطعأ هللا

 ."””(«اهاطعأ هللا لب» :لاق ؟اهاطعأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :تلق .«اهقح هللا لوسر

 تق هللا لزنأ املا :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع نمحرلا دبع نع يشايعلا ىورو

 تفرع دق ليئريج اي :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق *َنيكحْسِمْلاَو ُهَقَح ىَبرَعلا اَذ

 َّنإ) :لاقف «ةمطافو ًانيسحو ًانسح اعدف «كبراقأ مه :لاق ؟ىبرقلا يوذ نمف نيكسملا

 0 (ًاكدف مكتيطعأ :لاق يلع ءافأ امم مكيطعأ نأ ين رمأ يبر

 كدفب مالسلا اهيلع ءارهزلا ةبلاطم 2 داقعلل دساف يأر

0 
 اف ًايأر (ةوهتط افلون ككانز اراك تناقل هوم سات” داعتسأللا ةووأ

 لوألا ركب يبأ نيبو مالسلا اهيلع ءارهزلا نيملاعلا ءاسن ةديس نيب تراد يتلا ةموصخلا

 نم كر لاهو كيوتل ودرادلرا نوت يل يكبح وج راك دال يظاوررجا

 ل يف قدعلا نأ لق هيلع لق 1 لوقلل عطقم ىلإ يهتنت ال يتلا ثيداحألا نم كلذك

 )١( ةيآلا:ءارسإلا ةروس 7١.

 7١1. :؟ يفوكلا ناميلس نب دمحم - مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مامإلا بقانم (؟)

 .7/1/ :؟ يشايعلا دوعسم نب دمحم - يشايعلا ريسفت (")

 .7/1 :؟ يشايعلا ريسفت (5)

 6 يف ادس



 قل

 اهنا قو هل وسلا داو وضن انوا ههنا يولع اوال ذأ هاون

 ةيضقلا هذهب هاصقأ غلب مكحلا ةمذ يف جرحلا وه (َّنإو ...هيلع ةنيبلا هب موقت يذلا اهقح

 .(نيقّدصملا نيقداصلا موصخلا ءالؤه نيب

 يف كدف) هباتك يف هدّنفو داقعلا مالك ردصلا رقاب دمحم ديهشلا ديسلا شقان دقو

 ةلأسم لعج نأ دعب (داقعلا دصقي) ِهَّنأ ًاضيأ ظحالنو :(هر) همالك ةلمج نمو (خيراتلا

 ندع اه نأ تار هلو هسنلوقلا عطقم لإ يوحنا يق تيذاحألا سرد

 (ىرخأألا)و .بذكب ةمهت اهنانت نأ نم عفرأ ةقيدصلا َّنأ (امهادحإ) :لادج الو امهيف ءارم

 فقوم ةحص يف نكي مل اذإف .ةنيبلا هتبثت يذلا اهقح اهبلسي نأ نم لجأ قيدصلا َّنأ

 ةلأسم يهتنت ال ملو !؟هل رارق ال يذلا لادجلا ميفف ءلادج نوناقلا عم هقافتاو ةفيلخلا

 اهتجاح |مف ةمهت لك نم عفرأ ءارهزلا تناك اذإف ...!؟هيلع قفتم لوقلل عطقم ىلإ كدف

 ىلإ ًادانتسا ملاعلا مكحي نأ نع مالسإلا يف ةيئاضقلا تاعيرشتلا عنمت لهو ؟ةنّيبلا ىلإ

 ءيشلا بلس نيدلا فرع يف زوجي نأ اذه ىنعم لهف كلذ نع عنمت تناك اذإو ؟هملع

 قارتألا نأ وكف قوما يقف لاو كرار قو يق نإ ىييكشللالا ف

 اهميلست نع -ركب ابأ- عانتماو كدفب ءارهزلا ةبلاطم ىلع ًارصتقم ناك ول امهتعزانم

 اذه ىلإ ةبلاطملا ءاهتناو «هيعدت اهب اهل هتطساوب مكحي يعرش كسمتسم دوجو مدعل هل

 امل -ركب ابأ- َّنِإو هسفن عقاولاو رمألا يف اهقح تبلط ءارهزلا َّنِإ لوقن نأ انعسول ءدحلا

 ءاهتبلاطم تكرت ىوعدلا هب تبثت يذلا يعرشلا كردملا ؤيبت مدعل اهل هميلست نع عنتما

 ملعت ابكلوبعرشلا نيبو يئاضفلا ماظنلا تحتي اكدق وسعت 9/17 تفرع امأل

 ءارهزلا نم حيرصلا ماهتالا غلبم تغلب ىتح ةفلتخ ًالاكشأ تذخأ امهنيب ةموصخلا َّنأ

 0 فعذا نقاء رغدلا نأ ف رعت نأ انعاذعإ :نيتنثا نيب نحنف نذإو .ةعطاقملا ىلع تمسقأو

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 يف اهكلم ناك نإو يعرشلا ماظنلاو يمالسإلا ءاضقلا فرع يف قحب امل سيل ام رارصإب

 ناك يذلا اهقح اهعتم,دق نإ لوقتو ةقيلخلا لع ةغبتلا يفلت نأ ىرخألاوءرمألا مقا

 ضععب يف حضتي نيريبعتلا نيب يملع قرف ىلع كلذب امل مكحي وأ هايإ اهيطعي نأ هيلع بجي

 عافترالاو «عرشلا دودح هب ىضرت ال ًابلط بلطت نأ نع ءارهزلا هيزنتف «ةيتآلا لوصفلا

 قفاوت اذإ الإ ناعمتجي ال دودحلا كلت اهيلع هب وخست يذلا اهقح اهعنمي نأ نع ةفيلخلاب

 ."2رس سدّدق همالك ىهتنا (ناضيقنلا

 نولوقي ءاملعب انيلتبا دقل ...) :ركذلا فنآلا داقعلا مالك در يف يناجيتلا روتكدلا لاقو

 تعدا ةمطاف َّنأ دكؤي لاحلاو ؛هسفن تقولا يف هضيقنو ءيشلاب نونمؤيو نوهقفي ال ام

 وبأ نوكي نأ وأ ءاهاشاح (هللاب ذايعلاو) ةبذاك نوكت نأ امإف ءاهاوعد ضفر ركب ابأو

 ةلدألاب عنتما اذإو .انئاملع ضعب اهديري (ى ةيضقلل ثلاث لح كانه سيلو ءاهل ًااظ ركب

 ةمطاف» :هلوق هللا لوسر اهيبأ نع تبث امل ةبذاك ءاسنلا ةديس نوكت نأ ةيلقنلاو ةيلقعلا

 صنلا اذه لثم قحتسي ال بذكي يذلا َّنأ يبيدبلا نمو ««يناذآ دقف اهاذآ نم ينم ةعضب

 هريغو بذكلا نم اهتمصع ىلع لاد هتاذب ثيدحلاف «هلآو هيلع هللا لص لوسرلا لبق نم

 يفو اهيف تلزن دقو اهتمصع ىلع ىرخأألا يه ةلاد ريهطتلا ةيآ َّنأ مك ءشحاوفلا نم
 ؛تملُظ اَّئأب ءالقعلا فرتعي نأ اّلِإ نذإ قبي ملف ءاهسفن ةشئاع ةداهشب اهينباو اهلعب

 يف نوفلختملا جرخي مل نإ اهقرح حابتسا نمل ًاروسيم ًارمأ الإ اهاوعد يف اهبيذكت سيلف
 امدنع اهيلع لوخدلا يف امل نذأت مل - اهيلع هللا مالس - اهارت اذه لكلو .مهتعيبل اهتيب

 رظنت نأ تيضر امو طئاحلا ىلإ اههجوب ترادأ يلع امههلخدأ انو ءرمعو ركب وبأ اهنذأتسا

 ."”همالك ىهتنا (اههيلإ

 .01/ - 07ص :خيراتلا يف كدف :رظنا 8 )١(

 .117/8- 117/ ص :يناجيتلل تيدتها مث :رظنا ()

 عي ممل ةساكو | ميم م يمت | مسسإ يل - | ميسك د مر
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 اهتيرذ يبحمو اهيبحمو اهتعيشل عفشت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ءرذقلا ةلوهجم ايندلا هذه يف نيملاعلا ءاسن ةديس نوكت نأ ةفدص دّرجم تناك له

 اهردق فرع نم يتلا ةليلجلا ةأرملا هذه ردق ةّمألا لهجت نأ ًابيجع سيلأ !؟ربقلا ةلوهجمو

 ّبرلا ءافتحا دجن لباقملا يفو !؟مالسلا مهيلع تيبلا لهأ لوقي (ىك ردقلا ةليل كردأ دقف

 ءايبنألا عمجي ثيحب «هلآو هيلع هللا لص ىفطصملا هيبن نم ةرهاطلا ةعضبلا هذهب ليلجلا

 .ىسوم ّمأو ةيسآو ميرمو ةجيدخ لاثمأ نم ةئجلا لهأ ءاسن مهعمو ةمايقلا موي نيلسرملاو

 ةمطاف هذه َّنإف ءراصبألا اوّضغو سوؤرلا اوؤطأط عمجلا لهأ اي) يدانملا يداني مث

 ٌبرلا نم ءادنلا اهيتأيف «ةنجلا باب دنع فقت ىتح يّمأو يه يبأب ريستف «(ةنجلا ىلإ ريست

 .«مويلا اذه لثم يف يردق فرعُي نأ تببحأ بر اي» لوقتف ءاهفوقو ببس نع ليلجلا
 نم دحأل وأ كل بح هبلق ين ناك نم يرظناف يعجرا يبيبح تنب اي» :هللا اهل لوقيف

 ثيحب اهيّبحمو ءارهزلا ىلع بهاوملاو اياطعلا ىلاوتتو .«ةنجلا هيلخدأف هديب يذَُخ كتيرذ
 قياس ارقاد أ دايك يياحإ و الإ يري تي الو اودع راف ع كارد

 هللاب اونمؤيل ةيناث ةّرك اهيلإ اودوعي نأ ايندلا يف ءارهزلا ردق اوركنأ نيذلا ىّبمتي كاذمويو

 !!تاهيه تاهيهو !ءارهزلا وّبحم مهل عفشي وأ ءارهزلا مهل عفشت يك «ةرتعلا اوٌربيو

 هيلع قداصلا نع يرونيدلا دمحأ نب لهس نع هريسفت يف ميهاربإ نب تارف ىور
 ينثدح هللا لوسر نب اي كادف تلعج :مالسلا هيلع رفعج يبأل رباج لاق :لاق مالسلا

 رفعجوبأ لاق «ءكلذب اوحرف ةعيشلا هب تثدح انأ اذإ .ةمطاف كتدج لضف يف ثيدحب

 موي ناك اذإ :لاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ,ءيدج نع «يبأ ينثدح» :مالسلا هيلع

 000 . ا 5 ا
 مث «ةمايقلا موي مهربانم ىلعأ يربنم نوكيف رون نم ربانم لسرلاو ءايبنألل بصن ةمايقلا

 مث ءاهلثمب لسرلاو ءايبنألا نم دحأ عمسي مل ةبطخب بطخأف !بطخا دمحم اي :هللا لوقي

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 نم ربنم مهطاسوأ يف بلاط يبأ نب يلع يِّبصول بصنيو رون نم ربانم ءايصوألل بصنُي

 عمسي مل ةبطخب بطخيف !بطخا يلع اي :هللا لوقي مث ,مهربانم ىلعأ هربنم نوكيف رون

 نوكيف «رون نم ربانم نيلسرملاو ءايبنألا دالوأل بصني مث ءاهلثمب ءايصوألا نم دحأ

 نيتبطخب نابطخيف !ابطخا :امهل لاقي مث ءرون نم ربنم يتايح مايأ ّيتناحيرو ّيطبسو ٌينبال

 هيلع ليئربج وهو يدانملا يداني مث ءاهلثمب نيلسرملاو ءايبنألا دالوأ نم دحأ عمسي مل

 ةيسآ نيأ ؟نارمع تنب ميرم نيأ ؟دليوخ تنب ةجيدخ نيأ ؟دمحم تنب ةمطاف نيأ :مالسلا

 لهأ اي :ىلاعتو كرابت هللا لوقيف .نمقيف ؟ايركز نبا ىبحي ّمأ موثلك ّمأ نيأ ؟محازم تنب
 لوقيف .راهقلا دحاولا هلل :نيسحلاو نسحلاو يلعو دمحم لوقيف ؟مويلا مركلا نمل عمجلا

 اي «ةمطافو نيسحلاو نسحلاو يلعو دمحمل مركلا تلعج دق نإ عمجلا لهأ اي :ىلاعت هللا

 اهيتأيف «ةنجلا ىلإ ريست ةمطاف هذه َّنإف ,راصبألا اوّضغو سوؤرلا اوؤطأط عمجلا لهأ

 نم لحر اهيلع .بطرلا ٌولؤللا نم اهماطخ «نيبنحجلا ةحبدم ةنحلا قون نم ةقانب ليئربج

 ثعبيو ءاهنيمي نع اوريسيل كلم فلأ ةئام هللا ثعبيف ءاهبكرتف اهيدي نيب خانتف ءناجرملا

 ىلع اهنولمحي كلم فلأ ةئام اهيلإ ثعبيو ءاهراسي نع اوريسيل كلم فلأ ةئام اهيلإ

 :هللا لوقيف ,تفتلت ةنجلا باب دنع تراص اذإف «ةنجلا باب ىلع اهوريصي ىتح مهتحنجأ

 فرعُي نأ تببحأ بر اي :لوقتف ؟ىتنج ىلإ كب ثرمأ دقو كتافتلا ام ىبيبح تنب اي

 بح هبلق يف ناك نم يرظناف يعجرا يبيبح تنب اي :هللا لوقيف «مويلا اذه لثم ين يردق

 .«ةنجلا هيلخدأف هديب يذحُخ كتيرذ نم دحأل وأ كل

 اك اهيبحمو اهتعيش طقتلتل مويلا كلذ اَّنِإ رباج اي هللاو» :مالسلا هيلع رفعج وبأ لاق

 ىقلَي ةنجلا باب دنع اهعم اهتعيش راص اذإف .ءىدرلا بحلا نم ديحلا بحلا ٌريطلا طقتلي

 مكيف تعفش دقو مكتافتلا ام يئابحأ اي :هللا لوقي اوتفتلا اذإف ءاوتفتلي نأ مهمولق يف هللا
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 :هللا لوقيف «مويلا اذه لثم يف انردق فرعُي نأ انببحأ بر اي :نولوقيف ؟يبيبح تنب ةمطاف

 .ةمطاف بحل مكمعطأ نم اورظنا :ةمطاف بحل مكبحأ نم اورظناو اوعجرا يئابحأ اي

 در نم اورظنا ؛ةمطاف بح يف ةبرش مكاقس نم اورظنا ؛:ةمطاف بحل مكاسك نم اورظنا

 !«ةنجلا هولخدأو هديب اوذخف ةمطاف بح يف ةبيغ مكنع

 ؛قفانم وأ رفاك وأ كاش لإ سانلا ين ىقبي ال هللاو» :مالسلا هيلع رفعج وبأ لاق

 قيِدّص اِلَو * نيعفاش ؛ م اكل اَمَف# :«ىلاعت هللا لاق امك اودان تاقبطلا نيب اوراص اذإف

 :مالسلا هيلع رفعج وبأ لاق ؛نينمؤملا نم نوكنف ةّرك انل َّنأ ولف :نولوقيف "74ميِمَح

 ."747”وُبْذاكْلْرُهَِإَو ُهْنَع اوُهَن اَمِلاوُداَعَل اوُدُرْوِلَو# اوبلط ام اوعنم تاهيه تاهيه

 يفقثلا ملسم نب دمحم نع ناكسم نب هللا دبع نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىورو

 منهج باب ىلع ةفقو مالسلا اهيلع ةمطافل» :لوقي مالسلا هيلع رفعج ابأ تعمس :لاق

 دق ٌبحمب رمؤيف «(رفاك) وأ (نمؤم) لجر لك ينيع نيب بتك ةمايقلا موي ناك اذإف

 ةمطاف ينتيّمس ءيديسو يه :لوقتف «ًابحم هينيع نيب ةمطاف أرقتف «رانلا ىلإ هبونذ ترثك
 لوقيف .داعيملا فلخت ال تنأو قحلا كدعوو هرانلا نم يتيرذ ىلوتو ينالوت نم يب تمطفو

 كالوتو كبحأ نم كب تمطفو ةمطاف كتيّمس ْنِإ :ةمطاف اي تقدص :لجو زع هللا
 يدبعب ٌترمأ اًنإو ,داعيملا فلخأ ال انأو قحلا يدعوو هرانلا نم مهآلوتو كتيرذ بحأو

 فقوملا لهأو يلسرو يئايبنأو يتكئالمل نيبتيلو كعّفشأف هيف يعفشتل رانلا ىلإ اذه

 .«97(ةنجلا هيلخدأو هديب يذحف ًانمؤم هينيع نيب ٍتأرق نمف ءيدنع كتناكمو ينم كفقوم

 .7/ ةيآلا :ماعنألا ةروس ٠١١. ةيآلا :ءارعشلا ةروس )١(

 .7/ ةيآلا :ماعنألا ةروس (؟)

 .تارف ريسفت نع «07 - 0١ :8 يبلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛17 - 5 7٠"ح / 754 ص :تارف ريسفت (*)

 .1ه- ١ 5 :57 يبلجملا ةمالعلا - راونألا راحب 4174 ١: قودصلا خيشلا - عئارشلا للع (:)
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 مالسلا هيلع نيسحلا اهدلو راَوزل عفشت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 اهربخأ امل ةريزغلا عومدلا تفرذو «نزح يأ مالسلا اهيلع هللا لوسر ةناحير تنزح

 وحنلا كلذب مالسلا هيلع نيسحلا اهدبك ةذلف ةداهش نع هلآو هيلع هللا لص لسرملا اهوبأ

 ىفطصملا هّدج نمو اهنم ٍلاخ نمز يف لتقّيس نيسحلا اهدلو َّنأ اهنزح دازو «عيجفلا

 لوسر اهربخأف «كاذموي ءازعلا اهدلول ميقيس نّمع عّجفت يف تلءاستو ءىضترملا هيبأو

 ىلع نوكبيو ماع دعب ًاماع هنودّدجيو ءازعلا نوميقّيس ةعيشلا نأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ةعيشلا ءاسن يكبتو «هتيب لهأو نيسحلا باصم ىلع ةعيشلا ٌلاجر يكبيف «نيسحلا باصم

 هنأ هتعضب هللا ٌلوسر ربخأ مث .مالسلا مهيلع تيبلا لهأ نم تاّيبسملا ءاسنلا ةيمولظل

 ءاسنلل ةرهاطلا هتعضب عفشتو .نيسحلا باصم ىلع نيكابلا لاجرلل ةمايقلا موي عفشيس

 .مولظملا نيسحلا باصم ىلع تايكابلا

 هللا لص يبنلا ربخأ امل ِهّنَأ تارايزلا لماك يف هيولوق نبا نع يسلجملا ةمالعلا جرخأ

 ًءاكب ةمطاف تكب نحملا نم هيلع يرجي امو نيسحلا اهدلو لتقب ةمطاف هتنبا هلآو هيلع

 ةفلاقزك اود

 اهؤاكب دتشاف ءيلع نمو كنمو ينم ٍلاخ نامز يف :لاق ؟كلذ نوكي ىتم تبأ ايد

 َّنِإ ةمطاف اي :يبنلا لاقف ؟هل ءازعلا ةماقإب مزتلي نمو ؛هيلع يكبي نمف تبأ اي :تلاقو

 نوددجيو يتيب لهأ 0 مهلاجرو «يتيب لهأ ءاسن ىلع نوكبي يتّمأ ءاسن

 عفشأ انأو ءاسنلل تنأ نيعفشت ةمايقلا ناك اذإف ؛ةنس لك يف ليج دعب ًاليج ءازعلا

 !ةمطاف اي .ةنجلا هانلخدأو هديب انذخأ نيسحلا باصم ىلع مهنم ىكب نم لكو «لاجرلل

 ة

 .تارايزلا لماك نع ,7 91 :5 5 راونألا راحب )١(



 دي

 تانمؤملا ءاسنلل ةمايقلا موي مالسلا اهيلع ءارهزلا ةعافش

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع «سابع نبا نع ًاثيدح يلامألا يف قودصلا خيشلا ىور

 :هلآو هيلع هللا ىلص هلوق هيف ءاج .هلآو

 اهنيمي نع رون نم بيجن ىلع ةمايقلا موي ثلبقأ دق ةمطاف يتنبا ىلإ رظنا ٌنأكو ...»

 مويلا يف تّلص ةأرما اميأف «ةنجلا ىلإ ينّمأ تانمؤم دوقت .كّلم فلأ نوعبس اهفلخو

 ءاملام تّكزو ؛مارحلا هللا تيب تّجحو «ناضمر رهش تماصو «تاولص سمح ةليللاو

 ةديسل اََمِإَو .ةمطاف ىتنبا ةعافشب ةنجلا تلخد .ىدعب ًايلع تلاوو ءاهجوز تعاطأو

 27 .«نيملاعلا ءاسن

 ةنجلا 4 هللا لوسرب هقحلأو هل هللا رفغ ةمطاف ىلع ىّلص نم

 لوسر يل لاق :تلاق مالسلا اهيلع ةمطاف نع «مالسلا هيلع لع نع يسلجملا ىور

 :هلآو هيلع هللا لص هللا

 . "7 ةّنجلا نم تنك ثيح يب هقحلأو هل هللا رفغ كيلع لص نم !ةمطاف اي»

 ةنجلا هل تبجو مايأ ةثالث ةمطاف ىلع ملس نم

 ىلع تلخد» :لاق هدج نع «هيبأ نع «كلملا دبع نب ديزي نع هدانسإب نسحلا نب دمحم

 :تلاق .ةكربلا بلط :تلق ؟كب ادغ ام :تلاق مث «مالسلاب ينتأدبف مالسلا اهيلع ةمطاف

 يف :اهل تلق «ةنجلا هل هللا بجوأ مايأ ةثالث يلعو هيلع مّلس نم هنأ - اذ وهو - يبأ ينربخأ

 )١( سلجملا ,575 ص :قودصلا يلامأ 77.

 لئاسولا كردتسم «65 :5” راونألا راحب (؟) 1:1١ 5١١.
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 ."""«انتوم دعبو معن :تلاق ؟كتايحو هتايح

 لامعألا لضفأ مالسلا مهيلع ةمئألا اهدالوأو ةمطاف نع فاوطلا

 يناثلا رفعج يبأل تلق :لاق مساقلا نب ىسوم نع هدانسإب يناكلا يف ينيلكلا ىور

 فاطي ال ءايصوألا َّنِإ) :يل ليقف كيبأ نعو كنع فوطأ نأ تدرأ دق :مالسلا هيلع

 :نينس ثالثب كلذ دعب هل تلق مث .«زئاج هّنإف كنكمأ ام فط لب» :يل لاقف .«مهنع

 ءاش ام مكنع تفطف «كلذ يف يل تنذأف كيبأ نعو كنع فاوطلا يف كتنذأتسا تنك نإ

 هللا لوسر نع ًاموي تفط :تلق ؟«وه امو» :لاق .هب تلمعف ءيش يبلق يف عقو مث هللا

 نع يناثلا مويلا مث (هللا لوسر ىلع هللا لص» :تارم ثالث لاقف «هلآو هيلع هللا لص

 هيلع نيسحلا نع عبارلاو «مالسلا امهيلع نسحلا نع ثلاثلا مويلا تفط مث «نينمؤملا ريمأ

 نب دمحم رفعج يبأ نع سداسلاو«مالسلا |مهيلع نيسحلا نب يلع نع سماخلاو«مالسلا

 نع نماثلا مويلاو ,مالسلا |مهيلع دمحم نب رفعج نع عباسلا مويلاو ؛مالسلا |مهيلع يلع

 كنع رشاعلا مويلاو «مالسلا هيلع يلع كيبأ نع عساتلا مويلاو «مالسلا هيلع ىسوم كيبأ

 ال يذلا نيدلاب نيدت -هللاو - نذإ» :لاقف !مهتيالوب هللا نيدأ نيذلا ءالؤهو يديس اي

 .فطأ مل اهبرو ؛مالسلا اهيلع ةمطاف كّمَأ نع تفط امهبرو :تلق .«هريغ دابعلا نم لبقي

 . "هللا ءاش نإ هلماع تنأ ام لضفأ هَّنإف اذه نم رثكتسا» :لاقف

 ةضورلا 2 ةالصلا نم لضفأ ةمطاف تيب 4 ةالصلا

 هيلع هللا دبع يبأل تلق :لاق جارد نب ليمج نع هدانسإب يناكلا يف ينيلكلا ىور

 ."”(لضفأو» :لاق ؟ةضورلا يف ةالصلا لثم مالسلا اهيلع ةمطاف تيب يف ةالصلا :مالسلا

 .اهربق عضومو مالسلا اهيلع ةمطاف ةرايز بابحتسا باب /17 :15 يلماعلا رح لا - (تيبلا لآ) ةعيشلا لئاسو )١(

 .1 5 :5 ينيلكلا خيشلا - يفاكلا (1)

 .5057:54 ينيلكلا خيشلا «يفاكلا ()



 ديلا

 نيسحلا اهدلو ىلع ءاكبلاب اهدعسي نأ ءارهزلا بحم ىلع

 نيكابلل ةنايقلا موي ناعتعيس ىفطضملا اهاباو:ءازؤلا نأ اهيفاءاجت ةيآوو تلت اقدروأ
 ةفئاط كانه َّنأ نأشلا اذه يف ظحالنو «ءالبركب لوتقملا مولظملا مالسلا هيلع نيسحلا ىلع

 ىلع نيلاوملاو ةعيشلا ثحت مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةمئأ نع ةلوقنملا تاياورلا نم ةريبك

 ءارهزلا ةمطاف دعسي نمت اونوكي نأو «ةنجلا لهأ بابش دّيس نيسحلا ىلع ءازعلا ةماقإ

 .مالسلا هيلع مولظملا نيسحلا اهداؤف ةرمث ىلع ءاكبلا يف مالسلا اهيلع

 مالسلا هيلع هللا دبع بأ دنع تنك :لاق ءريصب يبأ نع هدانسإب هيولوق نبا ىور

 .مكرقح نم هللا رقح :لاقو «هلّبقو هّمضو ابحرم» :هل لاقف هنبا هيلع لخدف .هئّدحأ

 ًايلو مكل هللا ناكو .مكلتق نم هللا نعلو .مكلذخ نم هللا لذخو .مكرتو نمت مقتناو

 ةكئالمو ءادهشلاو نيقيدصلاو ءايبنألا ءاكبو ءاسنلا ٌءاكب لاط دقف ءًارصانو ًاظفاحو

 ىلإ نأ اب هكلمأ ال ام يناتأ نيسحلا دلو ىلإ ٌثرظن اذإ ريصب ابأ اي :لاقو ىكب مث .ءامسلا

 .مهيلإو مهيبأ

 ةنزخلا َّنأ الول ةرفز منهج رفزتف ءقهشتو هيكبتل مالسلا اهيلع ةمطاف َّنِإ ريصب ابأ اي
 قرحيف اهناخد درشي وأ قنع اهنم جرخي نأ ةفاحم كلذل اوّدعتسا دقو اهءاكب نوعمسي

 لهأ ىلع ةفاحم اهباوبأ نم نوقثويو اهنورجزيو ةيكاب تماد ام انوحبكيف ءضرألا لهأ

 لخديف قتفنت نأ داكت راحبلا َّنِإو .ةمطاف توص نكسي ىتح نكست الف ؛ضرألا
 اهران ًافطأ اهبتوص كلملا عمس اذإف ءلكوم كلم اهب الإ ةرطق اهنم امو ءضعب ىلع اهضعب

 لازت الف ءضرألا ىلع نمو اهيف امو ايندلا ىلع ةفاخم ضعب ىلع اهضعب سبحو .هتحنجأب

 شرعلا لهأ عرضتيو .هيلإ نوعرضتيو هللا نوعديو ءاهئاكبل هنوكبي ءنيقفشم ةكئالملا

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 َّنأ ولو ءضرألا لهأ ىلع ةفاخن هلل سيدقتلاب ةكئالملا نم تاوصأ عفترتو .هلوح نمو

 تلزلزو لابجلا تعطقتو «ضرألا لهأ قعصل ضرألا ىلإ لصي مهتاوصأ نم ًاتوص

 .«اهلهأب ضرألا

 لاق مث .هعمست مل ام هنم مظعأ هريغ» :لاق ؛ميظع رمألا اذه َّنِإ كادف تلعج :تلق

 ف اهاق نيح تيكبف ! ؟مالسلا |مهيلع ةمطاف دعسي نميف نوكت نأ ّبحت امأ ريصب ابأ اي :يل

 تجرخف .وعدي ىلصملا ىلإ ماق مث .ءاكبلا نم يمالك ىلع تردق امو .قطنملا ىلع تردق

 ًالجو ًائاص تحبصأو مونلا ينءاج امو ماعطب تعفتنا مف «لاح لا كلت ىلع هدنع نم
 3 3 7 1 2 3 5 ّي

 .(""(ةبوقع يب لزنت مل ثيح هللا تدمحو ,تنكس نكس دق هتيأر |ملف «هتيتأ ىتح

 مالسلا امهيلع ةمطاف نبا نيسحلا راَوزب يهابُي ىلاعت هللا

 ةمولظملا ءارهزلا ِهّمأ ىلإو هيلإ ًاقوش هنوروزي نيذلا مالسلا هيلع نيسحلا رئاز يفكي

 تاوامسلا راّيج ىلاعت هللا َّنأ اوملعي نأ ةماركلاو رخفلا نم مهيفكي «مالسلا اهيلع

 هلالجو هتّزعب مسقيو .هشرع ةلمحو نيبّرقملا هتكئالم نيرئازلا ءالؤبم يهابي ضرألاو

 مهلخدّيس ِهّنَأو ,هتمارك نيسحلا راوزل بجويس َّنَأ - مسق نم همظعأ امو - هتمظعو

 تنب نبا نيسحلا رئاز ماقم مظعأ اف !هلسرو هئايبنأو هتايلوأ ةّصاخل اهّدعأ يتلا هتنج

 !مالسلا هيلع هللا لوسر

 :مالسلا هيلع هللا دبع يبأل تلق :لاق «يبراحملا حيرذ نع هدانسإب هيولوق نبا ىورو

 !ريخلا نم مالسلا هيلع نيسحلا ربق نايتإ يف مب مهتربخأ انأ اذإ ينب نمو يموق نم ىقلأ ام

 :لاق !دمحم نب رفعج ىلع بذكت كَّنِإ :نولوقيو ينوبذكي مّن

 )١( ص :هيولوق نب دمحم نب رفعج «تارايزلا لماك ١59 -11/1١.



 د ككلقلا

 دفاولاو نيسحلا رئازب يهابيل هللا َّنإ هللاو ءاوؤاش ثيح نوبهذي سانلا عد حيرذ اي»

 هوتأ نيسحلا ريق راوز نورت امأ :مهل لوقيل هنأ ىتح .هشرع ةلمحو نوبرقملا ةكئالملا هدفي

 «يتمارك مهل ّنبجوأل يتمظعو يلالجو يتّرعو امأ «هللا لوسر تنب ةمطاف ىلإو هيلإ اقوش
 و

 ."”(يلسرو يئايبنألو يئايلوأل اهتددعأ يتلا يتنج مهنلخدألو

 مالسلا اهيلع ةمطاف تيب باب الإ ةعراشلا باوبألا دست ءامسلا

 يتلا تويبلا نم ِهَّنأب هباتك يف ىلاعت هللا هفصو تيب مالسلا امهيلع ٌلعو ةمطاف تيب

 فقي ٌثيبو ءاّيشعو ةركب ةكئالملا هيلع طببت تيب وهو همسا اهيف ركذُيو عفرُت نأ هللا نذأ

 .ةالصلل مهيدانيو ريهطتلا ةيآ ًارقيف ةعست روهش ةليط هباب ىلع هللا لوسر

 تويبلا باوبأ ّدسي نأ هلآو هيلع هللا ىلص هّيبن ىلع ىلاعت هللا لزني نأ بجع الف

 اذه رّدق ضعبلا فرعي ال نأ بجعلا ّنكل ؛ةمطافو لع باب اّلِإ دجسملا ىلإ ةعراشلا

 لوسر ىبأف ءدجسملا ىلإ ةحوتفم ةخوخ كرتي نأ هل حمسي نأ يبنلا ىلإ لّسوتيف «تيبلا

 هيلع نع نم ًارمع ربكأ مّئأ عم ٌللع باب كرتو مهاوبأ دس نم ضعبلا رّمذتو «كلذ هللا

 ريمأ باب كرتو هتيب باب قلغأ هنأ يبنلا بتاع بلطملا دبع نب ساّبعلا َّنأ ىتح ؛مالسلا

 انأ ام» :ةرابعلا حيرصب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف «مالسلا هيلع نينمؤملا

 نع يمثيهلا ةياور ينو "”(مكباوبأ دسو هباب حتف هللا لب ,.مكباوبأ تددس الو هباب تحتف

 ام هللاو ّنِإو ؛مكلئاق هيف لاقف «َِلع باب الإ باوبألا هذه ّدسب ثرمأ ٌّنإف دعب امأ» دمحأ
 و

 0 5 0 و 3 2

 ."”(هتعبتاف ءىشب ترمأ ىنكلو «هتحتف الو ائيش تددس

 )١( ص :تارايزلا لماك ١لا) -717/7.

 يدنهلا يقتملل «لامعلا زنك (؟) 6: 77.

 )"( .دمحأ هاور :لاقو 5 :4 يمثيهلل دئاوزلا عمجم

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 هيلع رفعج يبأ دنع تنك :لاق يلاثلا ةزمح يبأ نع هدانسإب ينيلكلا نع يسلجملا جرخأ

 لجو ّزع هللا ىحوأف (ركذ نأ ىلإ ثيدحلا قاس ٌمث) هل نذأف لجر هيلع نذأتسا ذإ :مالسلا

 رُمو ليللاب هيف دقري نم دجسملا نم جرخأو كدجسم رّهط نأ» :هلآو هيلع هللا لص هّيبن ىلإ
 «مالسلا اههيلع ةمطاف نكسمو َنِلع باب الإ باب كدجسم يف هل ناك نم ّلك باوبأ ّدسب

 .«بيرغ هيف دقري الو بنج هيف َنّرمي الو

 ٌرقأو «مالسلا هيلع لع باب الإ مهءاوبأ ّدسب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر رمأف» :لاق

 ذختي نأ رمأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نإ مث .هلاح ىلع اهيلع هللا لص ةمطاف نكسم

 .")(ةّفصلا يهو مهل تلمعف «ةفيقس نيملسملل

 اهينباو اهلعبو ةمطاغب ىراصتلا لهابي نأ يبنلا رمأت ءامسلا

 يبنلا اوّجاح ال نارجن ىراصن لهابي نأ هلآو هيلع هللا ىلص ميركلا هّيبن ىلاعت هللا رمأ

 هافطصا قولخم ٌدبع ِهَّنِإ هيف يبنلا لوق اوضفرو مالسلا هيلع ىسيع يف هلآو هيلع هللا لص

 مهدهاش الف ءامهينباو ةمطافو ًايلع هعم جرخأو هللا رمأب ةلهابملا ىلإ يبنلا مهاعدف هللا

 عفدل اونعذأف ءاولهاب ول مهب ٌلحيس باذعلا َّنأ اوملعو ةلهابملا نم اوفاخ ىراصنلا

 (9! هنيد ىلع ًاناهربو هّيبنل ًةّجح |مهينباو ةمطافو نينمؤملا ريمأ ىلاعت هللا لعج دقو .ةيزجلا

 ٌمَْن اوَلاَعَت ْلَق# ةيآلا هذه تلزن امل [:لاق] ديعس يبأ نع يربطلا نيدلا بحم جرخأ

 انور ايصكو ةمظاقو العلا و سياسمللا انسشا لوسو اهوكيألا 4 كنك ا واكف

 .""يذمرتلاو ملسم هجرخأ .«يلهأ ءالؤه مهللا» :لاقو

 .يناكلا نع «84 ح/ 1١١17 :75 راونألا راحب ؛" ٠ :ه يفاكلا )١(

 ١:/151. ديفملا خيشلل داشرإلا :رظنا ()



 كلنا

 مدآ قلخ لبق شرعلا نيمي نع ةمطاف

 نيسحلاو نسحلاو ةمطافو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هعمو ميركلا هّيبن ىلاعت هللا قلخ

 «نيقدحُم هشرعب ًاراونأ مهلعجف «مالسلا هيلع رشبلا ابأ مدآ قلخي نأ لبق مالسلا مهيلع

 اهدهاش يتلا يه راونألا هذهو .هقلخ نم هتوفص مهلعجو «هئاسأ نم ءامسأ مهل ّقشو
 عا م ّ
 .هتئيطخ هل رفغيل اه ىلاعت هللا ىلإ لّسوتي نأ مهلأو مالسلا هيلع مدآ

 :لاق ةريره يبأ نع هدانسإب قودصلا ىلإ دانسإلاب ءايبنألا صصق نع يبلجملا جرخأ

 حابشأ ةسمخ اذإف شرعلا ةنمي مدآ تفتلا هحور نم هيف خفنو مدآ هللا قلخ امل»

 نمف :مالسلا هيلع لاق .ال :لاق ؟ًادحأ رشبلا نم يلبق تقلخ له براي :لاقف

 الو كتقلخ ام مهالول كدلو نم ةسمخ ءالؤه :لاقف ؟مهءامسأ ىرأ نيذلا ءالؤه

 ةكئالملا الو ضرألا الو ءامسلا الو يمركلا الو شرعلا الو رانلا الو ةنجلا تقلخ

 اذهو دومحملا انأف .يئامسأ نم ًامسا مه تققش ةسمخ ءالؤه ءسنإلا الو نجا الو

 اذهو ناسحإلا وذ انأو «ةمطاف هذهو رطافلا انأو ءيبعاذهو ىلعألا انأو دمخ

 هبلق يفو دحأ ينيتأي ال هَّنأ يسفن ىلع تيلآ ءنيسحلا اذهو نسحملا انأو ءنسحلا

 ينيتأيال هنأ يتزعب تيلآو ,يتنج هشلخدأ الإ مهدحأ ةبحم نم لدرخ نم ةبح لاقثم

 مدآ اي ؛يران هتلخدأ الإ مهدحأ ضب نم لدرحخ نم ةبح لاققثم هبلق ينو دحأ

 1 تا «يقلخ نم توفص ءالؤه

 )١( :7ا/ ىبسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب 0.

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 يلع هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :ًابوتكم ةّنجلا باب ىلع تيأر ءامسلا ىلإ يب جرع املا

 .20(هللا ةنعل مهضغبم ىلع «هللا ةَمَأ ةمطاف هللا ةوفص نيسحلاو نسحلا هللا بيبح

 ءارهزلا 2 تاملك مدآ ىلإ دهعي ىلاعت هللا

 تاملك» لبق م َمَدآ ىلإ اًنْدِهَع دَقِلَو# :هلوق يف مالسلا هيلع رقابلا مامإلا نع يور

 ىلص دمحم ىلع تلزن اذك «مهتيرذ نم ةمئألاو نيسحلاو نسحلاو ةمطافو َّلعو دمحم يف

 .'"0(هلآو هيلع هللا

 اهينباو اهلعبو ةمطافب هللا ىلإ لسوتي مدآ

 دمحم قحب لأس» :لاق هيلع باتف هبر نم مدآ اهاقلت يتلا تاملكلا نع هلآو هيلع هللا

 ."”(هيلع باتف ؛ّلع تبت الإ نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلعو

 يبنلا تلأس» :لاق [مالسلا هيلع] يلع نع يمليدلا نع يناكسحلا مكاحلا جرخأو

 َّنِإ :لاقف”ِهيَلَع باَنَق تامل ِهّيَر نم ُمَدآ ىَّقَلَتَقل :هللا لوق نع هلآو هيلع هللا لص

 مئاوق ةيحلل ناكو ناهبصإب ةيحلاو ,ناسيمب سيلبإو «ةدجب ءاوحو «دنهلاب مدآ طبهأ هللا

 اي :لاقو ليئربج هيلإ هللا ثعب ىتح هتئيطخ ىلع ًايكاب دنهلاب مدآ ثكمو - ريعبلا مئاوقك
 و و

 مو

 )١( بوشآ رهش نبال بلاط يبأ لآ بقانم : 1١17.

 )*( يناكسحلا مكاحلل ليزنتلا دهاوش ٠١١:١.

 ) )5.ا/ ةيآلا :ةرقبلا ةروس



 دك

 نازح م تتنرعأ دقؤداكللا قم قحتمي او :لاق «ءاكبلا اذه |مف لاق .ىلب :لاق يتم

 ّنِإ مهللا :لق «كبنذ رفاغو كتبوت لباق هللا َّنِإف تاملكلا ءالؤبب كيلعف :لاق .نمحرلا

 بتف يسفن تملظو ًاءوس تلمع «تنأ الإ هلإ ال كناحبس دمحم لآو دمحم قحب كلاسأ

 ًاءوس تلمع .دمحم لآو دمحم قحب كلاسأ ُّبِإ مهللا .ميحرلا باوتلا تنأ [كّنإ] لع

 ."”«مدآ ىقلت يتلا تاملكلا ءالؤهف .ميحرلا باوتلا تنأ [كّنإ] لع بتف يسفن تملظو

 يبنلا لثس :لاق سابع نب هللا دبع نع «ريبج نب ديعس هدانسإب يلزاغملا نبا ىورو

 قحبب هلأس» :لاق ؟هيلع باتف هبر نم مدآ اهاقلت يتلا تاملكلا نع هلآو هيلع هللا لص

 ."”«هيلع باتف !ٌلع تبت اّلِإ نيسحلاو نسح او ةمطافو ٌناعو دمحم

 اهينباو اهلعبو اهيبأو ةمطاف لضف نم بجعي ميلكلا ىسوم

 دمحم لآ بيصيس يذلا ءالبلا نع اثدحت امل مالسلا امهيلع ٌرضخلاو ٌميلكلا ىكب

 ام اوفرع نيح مالسلا مهيلع ءايبنألا ىكبو ءاناخس عومدلا افرذو ؛مالسلا مهيلع

 ملف مالسلا هيلع مدآ يلثبا دقلو .ءالبرك ضرأ يف ءارهزلا ةناحير نيسحلا ىلع يرجيس

 عم ءًاربص قطي ملف «مالسلا هيلع رضخلا عم مالسلا هيلع ىسوم يلتباو ءًامزع هل هللا دجي

 ضارتعالا مدعو ربصلا هيلع طرتشا هنأ عمو «ربصلا نم نّكمتي نل ِهَّنَأ هربخأ رضخلا ّنأ

 .هلامعأ ةمكح هل رضخلا رّسفي ىتح

 ِكقلخ يذلا هللا كنحتما «ةنحتمم اي مالسلا اهيلع ةرباصلا ءارهزلا ةرايز يف أر قن انّدكل

 ."”(«ةرباص كنحتما امل كدجوف .كقلخي نأ لبق

 .” ١: ٠ روثنملا ردلا نم ةميركلا ةيآلا ريسفت يف يطويسلا هاورو ؛١١٠ ١: يناكسحلا مكاحلل ليزنتلا دهاوش )١(

 .84 ح / 77ص يلزاغملا نبال بلاط يبأ نب يلع بقانم (7)

 7١١. ص :يبسوطلا خيشلل دّجهتملا حابصم (؟)

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠

0 
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 :لاق امهيلع هللا تاولص امهدحأ نع «ريصب يبأ نع هدانسإب قودصلا نع يسلجملا جرخأ

 كلدي اذه :هل ليقف ,حلام توح هيف ًالتكم ىطعأ ناك يذلا ىسوم رمأ نم ناك املا

 ءازواجو ةرخصلا اغلب ىتح اقلطناف .يبح الإ ءيش اهنم بيصي ال نيع دنع كبحاص ىلع

 ايتأ ىتح رثألا اصتقاف ءًابرس رحبلا يف ذختا توحلا [َنإ] :لاقف .انءادغ انتآ :هاتفل لاق مث

 اهب سيل ضرأب وهو بجعتو باجأو هيلع ملسف ءًاسلاج ءاسك يف ةريزج يف امهبحاص
 .ىسوم :لاق ؟تنأ نم :لاقف .مالس

 نأ ىلع كتيتأ :لاق ؟كب ءاج امف :لاق .معن :لاق ؟هلل همّلك ىذلا نارمع نبا :لاقف

 امعو مهئالب نعو مالسلا مهيلع دمحم لآ نع هثّدحف هقيطت ال رمأب تلّكو ّنِإ :لاق .ينمّلعت

 مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلعو دمحم لضف هل ركذو ءامؤاكب دتشا ىتح مهبيصي

 و

 ."”(هلآو هيلع هللا لص دمحم ةّمآ نم ينتيل اي :لوقي لعجف هب اولتبا امو اوطعأ امو مالسلا

 مالسلا امهيلع يلعب ةمطاف هتيوست الإ لجرب ةأرما طق هللا ىواس ام

 لهأ نم يهو «نيرخآلاو نيلوألا نم نيملاعلا ءاسن ةدّيس يه مالسلا اهيلع ءارهزلا

 انب ساقي ال ٍتيب ٌلهأ نحن» :مه:أش يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق نيذلا تيبلا

 اهيلع ءارهزلا ىنثتسي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اندجو اذإ بجعن ال كلذلو !«دحأ

 ال مالسلا مهيلع تيبلا لهأ نوؤش عيمج نآل «ءاسنلا ىلع لاجرلا ليضفت رمأ نم مالسلا

 مالسلا هيلع هللا دبع يبأ ىلع ةأرما تلخد هنأ ينيلكلا ىور دقو .مهاوس دحأ اهب ساقي

 :لاق ءجّوزتأ ال :تلاق ؟(كدنع لبتلا امو» :لاقف «ةلتبتم ةأرما نإ هللا كحلصأ :تلاقف

 تناكل ًالضف كلذ ناك ولف «يفرصنا» :لاقف ءلضفلا كلذب سمتلأ :تلاق ؟«ملو»

 .ءايبنألا صصق نع « ٠ ح / 77 :7 5 راونألا راحب )١(



 طل

 ."”(لضفلا ىلإ اهقبسي دحأ سيل هَّنِإ كنم هب قحأ مالسلا اهيلع ةمطاف

 يبنلا ىلإ ةأرما تتأ :هَّنأ مالسلا هيلع يركسعلا مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا يف ءاج

 نكنال»:لاقق «تتاريملاو ةدانهقلا ف: عزب نيتارملا لايام :تلافقهلاو هيلع اللا لف

 .«لقعلا و نيدلا تاصقان

 ال اهرهد فصن دعقت نكادحإ َّنِإ) :لاق ؟اننيد ناصقن امو !هللا لوسر اي :تلاق

 نينس رشع لجرلا دنع نكادحإ ثكمت «ةرشعلا نرفكتو «نعللا نرثكت نكّنإو ءلصت
 كنم تيأرام :هل تلاق اهمصاخ وأ ًاموي هدي تقاض اذإ اهيلع معنيو اهيلإ نسحي ًادعاصف

 .اهيلع ةنحم ناصقنلا اذه نم اهبيصي يذلاف اهقلخ اذه ءاسنلا نم نكت ل نمو .طق ًاريخ

 .«يرشبأف ءاهباوث هللا مظعيف ريصتل

 ىدرأ (ةّيدرلا) ةأرملاو اّلِإ يدر لجر نم ام» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث

 ةأرما طق هللا ىواس امو ءاهنم لضفأ (حلاصلا) لجرلاو الإ ةح اص ةأرما نم الو «هنم

 لضفن ةأرما يهو .هب اهقاحلاو مالسلا |مهيلع لعب ةمطاف هللا ةيوست نم ناك ام الإ لجرب
 .©"0(نيملاعلا ءاسن

 مالسلا مهيلع نينسحلاو ةمطافو يلعب كسمتلاب يصوي يبنلا

 هترتعب كّسمتلا ىلإ هّباحصأ اهيف اعدو الإ ةبسانم هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كرتي م
 8-9 5 3 2 5 ع

 هلاو هيلع هللا لص هدجنو .ةطح بابب ىرخأو «حون ةنيفسب مههبشي ةرات وهف «هتيب لهأو

 ءابيده ىلع اوريسيل هدابعل رون ردصم ىلاعت هللا اهلعج يتلا ءامسلا موجنب هتيب لهأ هّبشي

 .ءاسنلا لّتبتت نأ ةهارك باب / 504 :5 ينيلكلل يفاكلا )١(

 يهو هب اهقاحلإو) راونألا راحب ظفل يفو ؛١١ ح/ 709 1١7: راونألا راحب ؛50 9ص :يركسعلا مامإلا ريسفت (؟)

 .(نيملاعلا لاجر لضفت ةأرما

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 قطا

 تبجححو سمشلا تباغ اذإف .مجن علط مجن اهنم باغ املك ةبقاعتم موجنلا كلت لعجو
 صخش مهنع باغ نإ سانلا لع َّنِإف كلذكو ءرمقلا رونب ةءاضتسالا سانلا لع بججوت

 «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هملِع ةنيدم بابو هثراوو هّبصو يده اوئيضتسي نأ هللا لوسر

 .مالسلا مهيلع نوموصعملا ةادهلا ةمئآلا هدالوأ نينمؤملا ريمأ دعب نمو

 نب ىسوم انثدح :لاق «يربنعلا ةقدص نب دمحم نع هدانسإب يموطلا خيشلا ىور

 نب رباج نع ؛(مالسلا مهيلع) يلع نب دمحم هيبأ نع .دمحم نب رفعج هيبأ نع «رفعج
 مث ءرجفلا ةالص ًاموي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب ىلص :لاق ءيراصنألا هللا دبع

 نمو ءرمقلاب كّسمتيلف سمشلا دقف نم «سانلا اهيأ» :لاقف ءانثدحي انيلع لبقأو لتفنا

 نب سنأ انعمو يراصنألا بويأ وبأو انأ تمقف :لاق .«نيدقرفلاب كّسمتيلف رمقلا دقف

 برض هلآو هيلع هللا ىلص وه اذإف ««انأ» :لاق ؟سمشلا نم «هللا لوسر اي :انلقف كلام

 علط مجن باغ املك «ءامسلا موجن ةلزنمب انلعجو انقلخ (ىلاعت) هلا َّنإ» :لاقف «لثم انل

 .(رمقلاب اوكسمتف يب بهذ اذإف ءسمشلا انأف ءمجن

 يف يتفيلخو يدلو وبأو ينيد يضاقو يريزوو يبصوو يخأ» :لاق ؟رمقلا نمف :انلق

 .«بلاط يبأ نب يلع يلهأ

 ةمطاف» :لاقو ًايلم ثكم مث .«نيسحلاو نسحلا» :لاق ؟نادقرفلا نمف :انلق

 ىتح ناقرتفي ال .مهعم نآرقلاو نآرقلا عم مه يتيب لهأ يترتعو ةرهزلا يه

 ."7”"ضوحلا لع ادري

 )١( راونألا راحب ؛017- 515 ص :يبسوطلا خيشلا يلامأ  /1/8 :7 5ح1١.



 د كشطلا

 رغصألا لقثلل ىلجألا قادصملا مالسلا اهيلع ةمطاف

 ىلاعت هللا باتك ءاههب كّسمتلاب هتَّمأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىصوأ نالقث امه

 هيلع ادري ىتح اقرتفي نل امََّنأ اهنع ربخأو ؛مالسلا مهيلع هتيب لهأو هللا لوسر ةرتعو

 رخآلا لقثلا نع ًاينغتسُم (هللا باتك انّبسح) لاق نم أطخ ىدم فرعن انه نمو .ضوحلا

 نيملسملا ىلعو «ةرتعلاو نآرقلا نيب كاكفنا الو قارتفا ال .ميركلا نآرقلا لدع وه يذلا

 !رّوصتم الو نكمم ريغ امهقارتفا َّنأل ءامهيلك نع اوضرعُي نأ وأ ءامهيلكب اوكّسمتي نأ

 [هلآو] هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ نع ةيطع نع هدانسإب دمحأ ىور

 ءاسملا نم دودمت لبح هللا باتك :رخآلا نم ربكأ امهدحأ نيلقثلا مكيف كرات نإ :ملسو

 ."2”(ضوحلا لع ادري ىتح اقرتفي نل اهَّمإَو .يتيب لهأ يترتعو ضرألا ىلإ

 ىلص هللا لوسر عجر امل لاق «مقرأ نب ديز نع ليفطلا يبأ نع هدانسإب مكاحلا ىورو

 دق ٌّنأك» :لاقف نممقف ٍتاحودب رمأ مخ ريدغ لزنو عادولا ةجح نم هلآو هيلع هللا

 ىلاعت هللا باتك :رخآلا نم ربكأ امهدحأ نيلقثلا مكيف تكرت دق نإ .تبجأف تيعُذ

 :لاق مث .«ضوحلا يلع ادري ىتح اقرفتي نل امهّئِإف امهيف ينوفلخت فيك اورظناف «يترتعو
 نم :لاقف -مالسلا هيلع- مع ديب ذخأ مث ءنمؤم لك ىلوم انأو يالوم لجو زع هللا َّنإ١

 مث .هلوطب ثيدحلا ركذو - «هاداع نم ٍداعو هالاو نم ٍلاو مهللا «هيلو اذهف هالوم تنك

 ."'هلوطب هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق

 )١( لبنح نب دمحأ مامإلا - دمحأ دنسم : 14 .

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 اجن اهبكر نم حون ةنيفسك مالسلا مهيلع اهونبو اهلعبو ةمطاف

 هللا رمأ نم همصعي مصاع نم دحأل نكي ملو ,نافوطلا ءاجو رونتلا رافو هللا َرمَأ ءاج

 هللا منسي اًهيف اوُبكْرال لاقف مالسلا هيلع حون ىلإ اونمآ نيذلا ءاجو «حون ةنيفس الإ

 رمألا يضُق ىّتح «لابجلاك جوم يف مهب يرجت ةنيفسلا تراسو «”4اَهاَْرُمَو اهاَرْجَم
 نووأي لبج ىلع اولوعو اونمؤي مل نيذلا ام ؛هللا رمأب ٌيدوجلا ىلع توتساو ءاملا ضاغو

 .نيكلاهما نيِقرخُملا نم اوناكف «هيلإ

 نم ريصم حضوأ مث «(حون ةنيفس)ب هتيب لهأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر فصو

 اهيف بكر نم لاقف ؛مهجبن ريغ جهنيو مهنع فّلختي نم ريصمو «مهب نمآو مهم قحل

 مهتتيفس يف بكرو تيبلا لهأب كّست نم !نوملسملا اهيأ ."قرغ اهنع فّلخت نمو ءاجن
 !كلهو قرغ مهنع فلخت نمو ءاجن

 لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع بيسملا نب ديعس نع هدانسإب يناربطلا ىور

 ءاجن اهيف بكر نم «حون ةنيفس لثم يتيب لهأ لثم» :ملسو [هلآو] هيلع هللا ىلص هللا

 ."”(لاجدلا عم لتاق ًمآكف نامزلا رخآ يف انلتاق نمو ؛قرغ اهنع فلخت نمو

 باب يتداضعب ذخأ رذ ابأ تيأر :لاق رمتعملا نب شنح نع هدانسإب يناربطلا ىورو

 تعمس «يرافغلا رذ وبأ انأف ينفرعي مل نمو «ينفرع دقف ينفرع نم :لوقي وهو ةبعكلا

 يف حون ةنيفس لثمك مكيف يتيب لهأ لثم» :لوقي ملسو [هلآو] هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ."”(ليئارسإ ينب يف ةطح باب لثمو .كله اهنع فلخت نمو ءاجن اهبكر نم «حون موق

 4١. ةيآلا :دوه ةروس )١(

 .757777/ح /557 :77 يناربطلا - ريبكلا مجسعملا ()



 > نقلا

 ىبص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع هدانسإب يناربطلا ىور

 فّلخت نمو ءاجن اهيف بكر نم ؛حون ةنيفس لثم يتيب لهأ لثم» :ملسو [هلآو] هيلع هللا
 ."7(قرغ اهنع

 اهينباو اهلعبو اهيبأ عم ةليسولا ةجرد 2 مالسلا اهيلع ءارهزلا

 اهي ايل لئاق نم ّرع هلوق يف «هيلإ ةليسولا ءاغتباب نينمؤملا هدابع ىلاعت هللا رمأ
 وتغيب نأ قارقلا ايلا مع نفو::406ةليبسولا دنلا اوفتفاو هللا: اوقنا اثنا نويل

 ةليسو هولعجو مهيبأ ىلإ اوعزفف .فسوي لتق اودارأ نيح مهسفنأ اوملظ مالسلا هيلع

 انربخأو 427 4نيِدِطاخ اًنكح ان ايون امل ْرِفغتسا اًناَبأ ايل اولاققف «ىلاعت هللا نيبو مهنيب

 فلو ال ال ىَسوُم اي اولاقف مالسلا هيلع ىسوم هللا ميلك ىلإ اوعزف ليئارسإ ينب َّنأ

 هلعجنو ميركلا انّيبنب لّسوتنو هيلإ عزفن نأ ىلاعت هللا انرمأ دقو ؛(4كَدْنِع َدِهَع اَمِب

 َّنأ مالسلا مهيلع تيبلا لهأ نع ءاج دقو .«74اًميِحَي اوت هللا اوُدَجَوَل لوُمّرلا ُمُهَّل

 يف» :لاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع يلع نع «هيودرم نبا نع يدنحلا يقتملا جرخأ

 نَم !هللا لوسر اي :اولاق .«ةليسولا ىلاولسف هللا اومتلأس اذإف «ةليسولا ىعدت ةجرد ةنجلا

 )١( يناربطلا - ريبكلا مجعملا 7: 57/ 7778.

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةروس 0.

 .91/ ةيآلا :فسوي ةروس ()

 ١7. 5 ةيآلا :فارعألا ةروس (5)

 .55 ةيآلا :ءاسنلا ةروس (0)

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 .'"7(نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ىلع» :لاق ؟اهيف كعم نكسي

 تعمس :لاق «نابوث نب ملاس ىلوم نع هقيرطب متاح يبأ نبا نع ريثك نبا جرخأو

 امهادحإ نيتؤلؤل ةنجلا يف َّنِإ سانلا اهيأ اي» :ةفوكلا ربنم ىلع يداني بلاط يبأ نب يلع
 ةؤلؤللا نم دومحملا ماقملاو شرعلا نانطب ىلإ ائإف ءارفصلا امأ ءءارفص ىرخألاو ءاضيب
 اهناّكسو اهجّرسأو اهباوبأو اهفرغو «لايمأ ةثالث اهنم تيب لك «ةفرغ فلأ نوعبس ءاضيبلا

 اهيف ءارفصلاو «هتيب لهأو هلآو هيلع هللا لص دمحمل يه ةليسولا اهمساو دحاو قرع نم

 ."”(هتيب لهأو مالسلا هيلع ميهاربإل يه كلذ لثم

 ريهطتلا ةيآولتيو ةالصلل مهوعديف حابص لك ةمطاف تيب باب ىلعرمييبنلا

 اهيف ركذُيو عفرُت نأ ُهللا نذأ يتلا تويبلا فرشأ نم وه يذلا تيبلا ٌلهأ جاتحي له

 سجرلا بهذأ دق ِهَّنِإ ىلاعت هللا لاق نيذلا جاتحي له !؟ةالصلل مهظقوي دحأ ىلإ هّمسا

 هللا دهش نيذلا جاتحي له !؟ةالصلا تقو ىلإ دحأ مههّبنُي نأ ىلإ ًاريهطت مهرّهطو مهنع

 هللا نو ركذي ةنيدملا ىلإ ةكم نم مهترجه لالخ تاعاسلا كلحأ يف اوناك مَِّئَأ مهنع ىلاعت

 ىلص يبنلا فقو ىلب !؟")ىلاعت هللا ركذل دحأ مهظقوي نأ ىلإ مهبونج ىلعو ًادوعقو ًامايق

 ارقي مث (هللا مكمحر ةالصلا» لوقي يلعو ةمطاف باب ىلع رهشأ ةعست لاوط هلآو هيلع هللا

 تيبلا اذه ةّيسدق ىدم سانلا ناهذأ يف خّسرتي نأ لجأ نم كلذ لعف دقو «ريهطتلا ةيآ

 !!ركَّذُم نم لهفإ!ىلاعت هيدل هباحصأ ةلزنمو هللا دنع هتمرخو

 هللا لص هللا لوسر تبحص :لاق ءارمحلا يبأ نع هدانسإب رصن نب ديمح نب دبع ىور

 )١( لامعلا زنك 59:17 / 3/515

 . ١5 سلجملا ةيابن 47١« ص :يسوطلا خيشلل يلامألا باتك لاثملا ليبس ىلع رظنا (")



 ل

 [ةالصلا]» :لوقي وهو ةمطافو لع باب [ىتأ] حبصأ اذإ ناكف ءرهشأ ةعست هلآو هيلع

 ."7يهطتْ كريو تيا َلْهَأ سيار كن بجنب هلل ُديرُيامَِإ هللا مكحري
 ةماوزع ظيألا هذه كلت الالاف( ودق نيس نأ نع ناكل تاذا عرغأو

 ةينامث ةادغلا ةالص مع باب ىلإ هلآو هيلع هللا لص هللا يبن ءيبي ناك#ةالّصلاب كّلهأ

 عل ٌلْهَأ نقلت هلل ديري امّنإ# (هللا مكمحر ةالصلا» :لوقي مث و

 ."”4ًايهطت كحَرهطُيو

 نمي ناك هلاو عدلا لماللا لوهر نأ ةكلاه عي تلا نقد ذاعس اب تاربللا عوز

 تيبلا لهأ اي» :لوقي رجفلا ةالص نم جرخ اذإ رهشأ ةتس -مالسلا اهيلع- ةمطاف تيبب

 041 نع كح او قل لها دن كو يذلا ناقل امّنإ «ةالصلا

 ةنجلا 2 يبنلا عم وهف مالسلا اهيلع ءارهزلا بحأ نم

 ةلزنمب هباحصأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ركذُي فيرشلا ثيدحلا اذه يف

 .دحأ ىدل رفوت نإ ًاديحو ًاطرش (ءارهزلا ةّبحم) لعجي وهف «مالسلا اهيلع ءارهزلا

 يف هلآو هيلع هللا لص دكؤي مث !ةنجلا يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عم ناك

 نوعان نق وبتم هلو هيلع لعملك ءاوخنلا هد ىغنت نم نأ ةلئاق | كارفقفلا

 ةلوضسر وللا نإف ءارمرل جلع كيسق هم ذاق ناقل ةقؤوشتغ وقفز يسال انقاللا

 ةصاخلاو ةماعلا هلقن مك - لاق نأ هلآو هيلع هللا لص هل قبس دقو .هيلع نابضغيس

 !«اهبضغل بضغيو ؛ةمطاف اضرل ىضري هللا َّنِإ» :-

 .551:7 ليزنتلا دهاوش (0)

 .7717/1ح /05 :1" يناربطلل ريبكلا مجعملا (")

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 كن

 نكي ملام دحأ نع ىضرت ال يهو ؛ةموصعم ةرّهطم ةرهاط مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنِإ

 ملام دحأ ىلع بضغت الو لوسرلا تيب لهأو هلوسرو هلل بح ناهيإلا لمكتسم ًانمؤم

 كين لهأو هلوسرو هلل ةوادعلا ببسي #هلوسرو هلل ارا ًالانغ:نمخشلا كلذ: ةكب

 .هلآو هيلع هللا لص لوسرلا

 :هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر لاق :لاق ءناملس نع يمزراوخلا جرخأ

 اي .رانلا يف وهف اهضغبأ نمو ؟ةنجلا يف يعم وهف يتنبا ةمطاف بحأ نم !ناملس ايا

 نازيملاو ربقلاو توملا نطاوملا كلت رسيأ .نطاوملا نم ةئام يف عفني ةمطاف بح !ناملس

 ٌتيضر نمو .هنع ٌتيضر ةمطاف يتنبا هنع ثيضر نمف ؛ةبساحملاو طارصلاو رشحملاو

 هيلع ٌتبضغ نمو .هيلع ٌتبضغ ةمطاف يتنبا هيلع تبضغ نمو ؛هنع هللا يضر هنع
 نمل ليو ًايلع نينمؤملا ريمأ اهلعب ملظيو اهملظي نمل ٌليو !ناملس اي .هيلع هللا بضغ
 ."""«اهتعيشو اهتيرذ ملظي

 ءارهزلل ًاماركإ نيعلا روحلا ركذ نم (ىتأ له) ةروس ولخ

 ميركلا هّبنل ةديحولا ةجوزلا تناك اَّئَأب مالسلا اهيلع ةجيدخ نينمؤملا َّمأ ىلاعت هللا مركأ

 ةذع جّوزتي نأ هّيبنل ىلاعت هللا نذأ ىلعألا قيفرلا ىلإ تلحترا (ًلف «ةايحلا ديق ىلع تماد ام

 «مالسلا اهيلع ءارهزلل ةبسنلاب ًاضيأ ةلكاشلا هذه ىلع رمألا ناكو .دحاو نآ يف ءاسن

 تماد ام اهيلع جّوزتي مل ؛مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل ةليلحو ةجوز ىلاعت هللا اهلعج دقف

 يف مالسلا اهيلع ءارهزلا مركأ ىلاعت هللا َّنأ نع ءاملعلا دحأ فشكيو .ةايحلا ديق ىلع

 مالسلا مهيلع |مهينباو نينمؤملا ريمأو ءارهزلا موص نآش يف تلزن يتلا (ىتأ له) ةروس

 )١( يمزراوخلل مالسلا هيلع نيسحلا لتقم ١:09.
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 اورطفي ملو «ىلاعت هللا هجول ريسأو ميتيو نيكسمل ةيلاتتم لايل ثالث مهراطفإ مهئاطعإو

 الإ هعاونأب ةّنجلا ميعن نع تئّدحت ةروسلا كلت َّنأب ىلاعت اهمركأ «حارقلا ءاملا ىلع ال

 !مالسلا اهيلع ءارهزلل ًاماركإ ٌنرهركذ نم تلخ ةروسلا َّنإف نيعلا روحلا

 له لزنأ دق ىلاعت هللا َّنِإ :هل ليقف ملاع لثُس هنأ بقانملا يف بوشآ رهش نبا جرخأ

 كلذ :لاق !نيعلا روحا اّلِإ هيف ركُذو الإ ةنجلا ميعن نم ءيبش سيلو تيبلا لهأ يف «ىتأ
 .")هالسلا اهيلع ةمطافل ًالالجإ

 ءاضيبلا ةيمطافلاب شيرق هعمو بلاط يبأ لسوت

 لكب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رصن يذلا «مالسلا هيلع شيرق نمؤم بلاط وبأ
 ةرجه لاب هرمأي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع ليئربج لزن يفوت الف «هتّوقو هدوجو

 يف فقي ناك يذلا بلاط وبأ !"”(كٌّرصان تام دقف اهنم جرخا» هيلإ ىحوأو «ةنيدملا ىلإ

 :ناوفنع يف لوقيل ةاغطلا شيرق يكرشم هجو

 لضاننئوهنودنعاطلاملو ًادّمحم يزبن هللا يبو متبذك

 ""لئالجلاو انئانبأ نع لفغنو هنود عّوسمل ىتحب هنيلستو

 ديحولا هبنذ ّنكل .(”نيترم هرجأ هللا هاتآ نوعرف لآ نمؤم ةلزنمب ناهيإلا نم ناك يذلا

 ديدانص هللا ليبس يف رتو يذلا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ وبأ هنأ - بونذلا نم هاشاحو -

 .ةّينينحو ةيربيخو ةيردب ًاداقحأ مهبولق عدوأف ,مههابؤذ شوانو «مهلاطبأ لتقو.برعلا

 ٠١. 7:7 بوشآ رهش نبا - بلاط يبأ لآ بقانم )١(

 .01 بابلا «550 ١: يزودنقلل ةّدوملا عيباني ؛7 4 ١: ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جبن حرش (0)

 . 178 :ا"4 راونألا راحب ؛؟* ٠ ؟ ص :ديفملا خيشلل يلامألا (")

 ١: ١. 5 ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جبن حرش 4١١١ :" راونألا راحب (:)

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 هّنأب اولاقو ءنوعرف لآ نمؤمك ناك يذلا هيبأ يف اونعط ءًازمغم الو ًازمهم هيف اودجي ملاّلف

 هيلع هللا لص يبنلا ّنأ اهنم «هناريإ ىلع ةغماد ةّلدأ دوجو عم !هاشاحو «نيتداهشلاب هٌوفتي ل

 مهجاوزأو نيملسملا نيب قّرف انيب ءامهنيب قّرفي لو دسأ تنب ةمطاف هتجوز ىلع هّرقأ هلآو

 ةيدّمحملاب ىلاعت هللا ىلإ لّسوتي بلاط ابأ دجن هددصب نحن يذلا ثيدحلا يفو .رافكلا نم

 !ةماهتب لح ام فشكي نأ ءءاضيبلا ةيمطافلابو «ةيلاعلا ةّيولعلابو ءءاضيبلا

 :لاق يراصنألا هللا دبع نب رباج نأ .نيظعاولا ةضور يف يروباسينلا لاتفلا جرخأ

 هيلع بلاط يبأ نب لع نينمؤملا ريمأ داليم نع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تلأس

 «مالسلا هيلع حبسملا ةّنس ىلع يدعب دلو دولوم ريخ نع ينتلأس دقل هآ هآ» :لاقف مالسلا

 ماع فلأ ةئارسمخب قلخلا قلخ نأ لبق دحاو رون نم ًايلعو ينقلخ ىلاعتو كرابت هللا َّنِإ

 هبنج يف انأ تررقتساو «هبلص يف انب فذق مدآ ىلاعت هللا قلخ |ملف .هسّدقنو هللا حّبسن انكف

 «ةبيطلا ماحرألا ىلإ تارهاطلا بالصألا يف هبلص نم انلقن مث «رسيألا يف ٌّنلعو نميألا

 بلطملا دبع نب هللا دبع وهو رهاط رهظ نم ىللاعتو كرابت هللا ينعلطأ ىتح كلذك لزن ملف
 وبأ وهو رهاط رهظ نم ًايلع ىلاعتو كرابت هللا علطأ مث «ةنمآ يهو محر ريخ ينعدوتساف

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لقن مث .«دسأ تنب ةمطاف يهو محر ريخ هعدوتساو بلاط

 :هلوق ىلإ لصي نأ ىلإ ؛نينمؤملا ريمأب دسأ تنب ةمطاف لمح ةصق

 :اولاقو اوعزفو ةدش كلذ نم شيرق تبقل ىتح ًامايأ مهب تلزلزو ضرألا تجتراو»

 ,مكتحاسب لحو مكب لزن ام اونكسي نأ مهأسن ىتح سيبق يبأ ةورذ ىلإ مكتهلآب اوموق

 مص مهب تكدكدت ىتح اجاجترا جتري لعجف سيبق يبأ لبج ةورذ ىلع اوعمتجا املف

 انل ةقاط ال :اولاق كلذب اورصب املف ءاههجو ىلع ةهلآلا تطقاستو «ترثانتو روخصلا
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 نإ سانلا اهيأ :لاقف .هيف مه |مب ثرتكم ريغ وهو لبجلا بلاط وبأ دعصف ءانب لح اب



 >- قل

 و هوعيطت مل نإ ًاقلخ اهيف قلخو «ةثداح ةليللا هذه يف ثدحأ دق ىلاعتو كرابت هللا

 :اولاقف .نكسم ةماهتب مكل نوكي الو مكب ام نكسي مل هتمامإب اودهشتو هتيالوب اورقت

 يلإ) :لاقو لجو رع هللا ىلإ هدي عفرو بلاط وبأ ىكبف ؛كتلاقمب لوقن اّنِإ بلاط ابأ اي

 ٌتلضفت اّلِإ ءءاضيبلا ةيمطافلابو «ةيلاعلا ةيولعلابو ةدومحملا ةيدمحملاب كلأسأ يديسو
 هذه بتكت برعلا تناك دقل ةمسنلا ًأربو ةبح لا قلف يذلاوف (ةمحرلاو ةفأرلاب ةماهت ىلع

 ."7(اهتقيقح فرعتالو اهملعت ال يهو ةيلهاجلا يف اهدئادش دنع اهب وعدتف تاملكلا

0 

4١ 

 ةفراولا ةيوبنلا ةرجشلل قروملا نصغلا ةمطاف

 دلو نم هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسن نوكي نأ ريبخلا ميكحلا ةئيشم تضتقا

 ىلص ّيبنلا رّبع نم ىلع مساحلا ّدرلا نوكتل ىلاعت هللا اهراتخا دقو «مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ةيلغ نمو «رثوكلا هلوسر ىطعأ دق هنأ ىلاعت هللا لزنأف ءهل ةّيرذ ال رتبأ هّنأب هلآو هيلغ هللا

 لعجو «مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةمئأل ًاّمأ اهلعجو «مالسلا اهيلع ةرهاطلا ءارهزلاب

 مهيلع تيبلا لهأ ا واطول ءاجرأ يف اورشتنا ثيحب مهيف ةرثكلاو ةكربلا

 يتلا ةفراولا ةّيوبنلا ةحودلا نم (نصغلا) اََّنأِب مالسلا اهيلع ءارهزلا نع نورّبعي مالسلا

 !ءامسلا يف اهعرفو تباث اهلصأ َّنأب ىلاعت هللا اهفصي

 رفعج يبأ ىلع تلخد :لاق ءيمعثنخلا مالس نع هدانسإب يناكسحلا مكاحلا ىور

 اهُعْرَقَو تباث اهُلصأ# ىلاعت هللا لوق «هللا لوسر نب اي :تلقف مالسلا هيلع ٌّنِلع نب دمحم

 نسحلا رمثلاو «نينمؤملا ريمأ لع عرفلاو .دمحم ةرجشلا !مالس اي» :لاق ؛#ءامّسلا يف

 ."”ثيدحلا ؛(تيبلا لهأ انوبحمو انتعيش قرولاو ,ةمطاف نصغلاو .نيسحلاو

 )١( ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛لا/ص :نيظعاولا ةضور 6": 3٠١ -١7.

 ليزنتلا دهاوش (؟) 405:١/ح458.

 ٠ اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد - نورشعلاو عبارلا لصفلا ٠
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 كك

 هللا لوسر لاق :لاق «يلهابلا ةمامأ بأ نع هدانسإب يعفاشلا يجنكلا ظفاحلا ىورو

 ةرجش نم ًايلعو ينقلخو عش راعجشأ نم ءايبنألا قلخ هلل َّنإ» :هلآو هيلع هللا ىلص

 قلعت نمف ءاهرمث نيسحلاو نسحلاو ءاهحاقل ةمطافو ءاهعرف ٌّنِلعو ءاهلصأ انأف ,ةدحاو

 ارجأ هيلع كلت ال لل :الت مث ...«ىوه اهنع غاز نمو ,ىجن اهناصغأ نم نصغب
 , 2 ىبرقْلا يف ةهدوَمْلا الا

 طا

 ردقلا ةليل كردأ دقف اهتفرعم قح مالسلا اهيلع ةمطاف فرع نم

 ًارذق ةلوهجملا يه - مالسلا مهيلع تيبلا لهأ لوقي امك - مالسلا اهيلع ءارهزلا نإ

 .ردقلا ةليل كردأ دقف ءاهتفرعم ٌّقح اهفرع نمف ءاهتفرعم نع قئالخلا مطُق يتلا يهو
 اهتأو «ةروهقم ةمولظم تشاع دق مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ - ىسألا غلاب عم - دجنو

 اهيبأ ىلع ءاكبلا نع ْتعنُم اََّئَأو ءاهتعمد أقرت مل ةيكاب ةنيزح ايندلا هذه نع تلحر
 ىنبف ءشيرق خياشم ضعب يذؤي ناك اهءاكب َّنَأ ةعيرذب «هلآو هيلع هللا لص ىفطصملا

 ةرسحلا ريثي امي سيلأ .هيلإ جرخت تناكف «(نازحألا تيب) مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ امل

 نم ٌدحأ اهعيبشت يف كرتشي ال نأ يصوت نأو «ةروتبم ةريصق ةايح ءارهزلا لثم شيعت نأ
 ينعي الأ ؟ديلا عباصأ نوزواجتتي ال ليلق رفن اّلإ اهعبيشت يف كرتشي الف ءاهوملظ نيذلا

 !؟ءالسلا هيلع ءارعزلا ملظ قف قيكراشنو قيمهاسم اوناك ةّمألا ةازفأ ءظعت ذآ كلذ

 اهلعب ماقم ىلع ءادتعالا وأ اهقح بصغ وأ اهتيب ىلع ناودعلا يف ةرشابم ةروصب ءاوس

 هنأ تباثلا نم َّنأ عم «ةرصنلا مدعو نالذخلا لالخ نم وأ «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 ةدراب مهراذعأ تناكف «ةرصنلا مهأست مايأ ةثالث راصنألا تويب ىلع تراد مالسلا اهيلع

 اهياظ نم ردص ام ربكأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ردقل لهج دجوي له !ًادحأ عنقت ال

 ./1/بابلا 06 7١ص بلاطلا ةيافك ق4لدإ



 لا

 مالسلا هيلع مدآ كب لّسوت !!ءارهزلا انتالوم اي كردق لجأ امو ِكمظعأ اف !؟اهيلذاخو

 نأ اوبأف ءىراصنلا كينباو كجوزبو كب لهابي نأ هّيبن ىلاعت هللا رمأو «هيلع هللا باتف
 نم اهّدشأ اف !مكولهاب مه نإ ةلاحم ال مهب عقيس باذعلا َّنأ اوفرعو اوفاخو اولهابي

 !ةّمآألا هذه دارفأ نم ريثك هلهج ام ٌكردق نم ىراصنلا نابهر فرعي نأ !!ةرسح

 هللا دبع يبأ نع ءًانعنعم ديبع نب مساقلا نب دمحم نع هريسفت يف ينوكلا تارف ىور

 ردقلاو «ةمطاف ةليللا» :4رْدَهْلا ِدَدْيَل يف ُهاَْلَْأ نإ ىلاعت هلوق يف لاق هَّنَأ مالسلا هيلع

 قلخلا َّنأل ةمطاف تيمس ا(َّنإو ؛ردقلا ةليل كردأ دقف اهتفرعم قح ةمطاف فرع نمف «هللا

 .«اهتفرعم نع اومطف

 ريخ ينعي» «رهش بفلأ نم ُرْيَحِردَمل ُةلْيَل * رْدَقلا ُهلْيَل ام َكلاَرْدَأ امو :هلوقو

 نونمؤملا ةكئالملاو” 4اهيِف ُحُرلاَو ةكحنالَملا لَنَا (نينمؤملا مأ يهو ءنمؤم فلأ نم
 «مالسلا اهيلع ةمطاف يه سدقلا حورو .هلآو هيلع هللا لص دمحم لآ ملع نوكلمي نيذلا

 ."7«مالسلا هيلع
- 

 :لاق نارمح نع «ةرارز نع ءركب نب ىسوم نع «روهمج نب دّمحم نع يسلجملا جرخأو

 ؟اهيف هللا رّدقي ام وه له ردقلا ةليل يف قرف ادع مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تلأس

 فيكف» .«ريكحرئأ لك ُقرْفُباهيفإ :لاق هنأ الإ (هللا ةردق فصوتاال» :لاق

 .اءاشب ام تدع هنأل' هتاحبس هللا ةردق فضصوتالو «قرفامألا نكح نوكي

 .«مالسلا اهيلع ةمطاف ينعي ريش بفلأ نم ُرْيَحِرْدَقلا ُةَلْيَلط :هلوق اّمأو

 )١( ص يفوكلا ميهاربإ نب تارف - يفوكلا تارف ريسفت 58١ - 0/7.
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 نيذّلا نونمؤملا :عضوملا اذه يف ةكئالملاو» :4اهيف ٌحرلاَو ٌةكحناللا ٌلَرَتَت# :هلوقو

 اهيلع ةمطاف يف وهو .سدقلا حور» ؛#حورلاو# «(«مالسلا مهيلع دّمحم لآ ملع نوكلمي

 «رْجفلا كلطت ىّتَح# (ةمّلسم رمأ لك نم» :لوقي #ُمالَّس *رْمأ رك *:رم# «مالسلا

 ش ."”(مالسلا هيلع مئاقلا موقي ىتح ينعي

 ؟ةلزنملا هذه مالسلا اهيلع ءارهزلا تزاح اذا

 اهل ىلاعت هللا لعج طقف ةعبرأ يه مرُخلا رهشألا ّنكل ءًارهش رشع انثإ ةنسلا رهشأ

 يلايللا يقاب نع زاتمت ردقلا ةليل ّنكل «ةريثك ةنسلا يلايلو .لاتقلا اهيف مّرحو ةّصاخ ةمرخ

 نع لءاستي ضعبلا نأ دجن مالسلا اهيلع ءارهزلا صوصخ يفو .رهش فلأ نم ٌديخ اَهّتأب
 نهر غصأ اَّنَأ عم هللا لوسر تانب يقاب مالسلا اهيلع ءارهزلا هلجأل تقاف يذلا ببسلا

 «ىلاعت اهقلاخ اهنم هفرع يذلا اهتّين صالخإ وه كلذ ليلعت َّنأ باوجلا يأيف ءًارمع

 بلق ألم ىلاعت هللا َّنأب انئّدحي هلآو هيلع هللا لص قّدصملا قداصلا دجن رخآ عضوم يفو

 تانب مك :لاقف (هر) حور نب َنيسحلا يورهلا ٌلزب لأس .ًانيقيو ًاناميإ اهحراوجو ءارهزلا

 ملو :لاق .ةمطاف :لاقف ؟لضفأ نهتيأ :لاقف «عبرأ :لاقف ؟هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ؟هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرل ةبحص نهلقأو ًانس نهرغصأ تناكو لضفأ تراص

 لوسر لسنو «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تثرو اَّنَأ :اب هللا اهّصخ نيتلصخل :لاق

 .""اهتّين نم هفرع صالخإ لضفب اّلِإ كلذب اهّضخي لو ءاهنم هلآو هيلع هللا لص هللا
 صلاخ هللا ىلإ دعصأ نم» :تلاق اهيلع هللا تاولص ءاسنلا ةديس نع يبسلجملا جرخأو

 ."””(هتحلصم لضفأ هيلإ ل دع هللا طبهأ .هتدابع

 )١( ح / 91/ :78 راونألا راحب ١/1.

 .71/ : 57 ىبسسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب (؟)

 -736٠. 1 59 :51/ راونألا راحب (")



 > فظل

 هللا لص هللا لوسر ينثعب :لاق رذ ابأ نأ يور هنأ ءيدنوارلا نع يسلجملا جرخأو

 نحطت ىحرلاو ءدحأ ينبجي ملف هتيدانف هتيب تيتأف !مالّسلا هيلع ًايلع وعدأ هلآو هيلع

 مالّسلا اهيلع ةمطاف يتنبا َّنِإ) :لاق [ف هللا لوسرل كلذ تركذف] ؛دحأ اهعم سيلو

 امأ .اهافكو اهرهد ىلع اهناعأف اهفعض ملع هللا َّنِإو ءانيقيو ًانايإ اهحراوجو اهبلق هللا الم
 27(؟مالّسلا مهيلع دمحم لآ ةنوعمب نيلّكوم ًةكئالم هللَّنأ ٌتملع

 ةيالولا ةراهط بسك ليبس ءارهزلاب قيدصتلا

 هللا ىضري يتلا ةموصعملا ةرهطملا ةرهاطلا يهو - مالسلا اهيلع ءارهزلاب قيدصتلا

 ىلص لوسرلا هب ءاج ام ّلكب ناعذإلاو قيدصتلا ينعي - اهبضغل بضغيو اهاضرل
 نم مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هتفيلخو هّيصو هنّيب ام ّلكبو «ليزنتلا نم هلآو هيلع هللا

 وهو) مهئادعأ نم ةءاربلاو مالسلا مهيلع تببلا لهأ ةيالوب يقيقح لا كّسمتلاو .ليوأتلا

 ةراهطلا ةزايح ينعي (هلجأ نم ةفيرشلا اهتايحب مالسلا اهيلع ءارهزلا تحض يذلا طخلا

 .لمعلاو ةديقعلا يف

 :لاق ءيضيرعلا ىسيع نب دمحم نب ميهاربإ نع ةعيشلا لئاسو يف يلماعلا رحلا جرخأ
 :لقف مالسلا اهيلع كتدج ربق ىلإ ترص اذإ) :لاق موي تاذ مالسلا هيلع رفعج وبأ انثدح

 كلانأ انمعزو «ةرباص كنحتما امل كدجوف كقلخي نأ لبق كقلخ يذلا كنحتما ةنحتم اي
0 

 3 وو 03

 انإف .هّيصو هب ىتأو هلآو هيلع هللا لص كوبأ هب اناتأ ام لكل نورباصو نوقّدصمو ءايلوأ

 .©2(كتيالوب انرّهَط دق اًنأب انسفنأ رّشبنل امه انقيدصتب انتقحلأ الإ كانقّدص انك نإ كلأسن

 .جئارخلا نع «57" ح/ 79 :57 راونألا راحب )١(

 .75/- 517:١4" يلماعلا رحلا - (تيبلا لآ .ط) ةعيشلا لئاسو (؟)
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 داس نت

0 







 فلل

 ّيهلإلا رونلا عاجرتسا

 تدّسج يتلا ةديرفلا ةقولخملا هذبب لسرلا متاخ ةّمأ ىلع ةّيهلإلا ةمحرلا تداج دقل

 نيملاعلا ءاسن عيمجل ةدّيس اهتلعجو «ةطيسبلا هذه تأطو ىثنأ ةّيدوجو ةرهوج سفنأ

 داهنالا ندم عقر كل ةقعفالا ةيرعللا لاح "كل ودق كفاك لب هل ةوذكو

 ملو «ءافجلاو ضارعإلا الإ ًابلاغ اهايند يف دجت مل - ةّيهلإلا معنلا نأش اهنأش - لسرلاو

 يفوتست نأ لبق ةريبكلا ةمعنلا هذه عاجرتسا ءامسلا تءاشو «ردغلاو نارجملا الإ سملت

 .اهلاثمأل رّدقملا ٌيعيبطلا رمعلا نم ىندآلا ٌدحلا

 ًءادر هيلع تعلخ نأ دعب ءشرعلا نّيز يذلا رونلا اذه عاجرتسا ةّيملإلا ةئيشملا تءاش

 هتناحير َّنأ ةقيقح ىلإ هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر هّبن املاطلو .انم اع ىلإ هتطبهأو ًايرشب
 ءارهزلا هتعضب ةفطن ّنأو «(ةّيسنإ ءاروح) تقلخ اَّئأو ءءاسنلا يقابك تسيل (ةمطاف)

 يف ىلاعت هللا ننس نمو .هجارعم يف ةئجلا راث نم املوانت ةهكاف نم تدقعنا مالسلا اهيلع

 تعجرتسا اذكهو .مهنم اهبلس ءاهركش ٌقح اوّدؤي ملف ةمعن مهيلع معنأ اذإ ِهّنَأ هقلخ

 .ههنُك ةفرعم نع اهّلهأ مطق كرابم دوجو نم ضرألا تمرُحو هَّذفلا رونلا اذه ءامسلا
 .اولهج ام ءادغأ دعب سانلاَو

 متاخ ةبراحم يف مهدانعو شيرق رافك ملظ نيب ةديرفلا ةقولخملا هذه ةايح ترادو

 هبساور ىلع نطابلا يف يقبو ةّيمالسإلا ةريسملا ىلإ رهاظلا يف ٌمضنا نم ملظ نيبو ءلسرلا

 ملظ نم ًاماليإ ىوقأو سفنلا يف ةضاضم ّدشأ ناك نيملسملا ءالؤه ملظ ّنكل .ةّيلهاجلا

 نم «لوسرلا ةناحير هل تضّرعت يذلا ملظلا نم ةعّورم ًاروص اندهاشو .رافكلا كئلوأ

 ءايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا ٠



 كقظدعا

 نمو «انذأتسم اهباب باتعأ دنع يحولا ُنيمأ ليئربج فقو املاط يتلا اهراد ىلع موجملا

 ثيدح كنع عدو «ةعيبلا ىلع ريجُيل هفيس لئامحب ًاببلم ءايصوألا متاخ اهجوز دايتقا

 !رامسملاو بابلا

 ال ًاحرجو ,يضقني ال ًانزح نينمؤملا ريمأ بلق ين تفّلخو لوسرلا ةناحير تلحترا
 هدمكو نينمؤملا ريمأ نزحل ىّنَأو !ماوعألاو مايألا رك هوحمي نأ ءارهزلا دقفل ىنآو ؛لمدني

 اهعدوأ يتلا ةعيدولا تعجرُتساو «هتيب نم ءارهزلا تسلّتا دقلف ءامّرصتي نأ ّيدمرسلا

 !ايند اي ِكل ًاهاوف ءعلضلا ةروسكم «نيعلا ةّرمحم تعجرّتسا اهّنكل ؛لسرلا متاخ هاي

 مالسلا اهيلع ةمطافل هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عادو

 هنأ اهربخيو ةبيبحلا هتنبا عّدوي ةلبقملا ةياورلا يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجن

 دنع هاقلت اََّنأ اهربخيف «ةمايقلا موي هاقلتس نيأ هلاولا ةفحل يف هلأستف «بيرق اّنع اهقرافم

 اهبيجيف ؟باسحلا دنع هقلت مل يه نإ هاقلتس نيأ لجو يف لأست ءارهزلا دوعتو «باسحلا

 ةعافشلا دنع كقلأ مل نإف :ديدج نم ءارهزلا لأستو ههتّمأل ةعافشلا دنع هاقلتس ان

 ليئربج َّنأ اهنم ؛ىرخأ تامالعب اهنأمط ّمث هطارصلا دنع :ّونح يف اهءاجأف ؟كتّمأل

 هللا مّلسي نأ نوعدي هماّدقو هفلخ ةكئالملاو .هراسي نع ليئاكيمو «هنيمي نع نوكيس

 نيأ اهّمُأ نع لسرملا اهابأ مالسلا اهيلع ءارهزلا لأست طقف كاذنيحو ؛رانلا نم دمحم َةَّمَأ

 !ةمايقلا موي اهناكم
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 هللا ىلص هللا لوسر ضرم امل :لاق سابع نبا نع يلامألا يف قودصلا خيشلا ىور

 هللا لوسر اي يّمأو يبأ كادف :هل لاقف رساي نب رامع هيلإ ماق هباحصأ هدنعو هلآو هيلع
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 هنأل «يلاط نأ نب لع كاذ» لاق ؟ ف كلذ ناك اذإ ادم كلسعي نم «هلآؤ ةلعاشا لف 0



 فلنا

 :(هيف ءاجو ؛هلوطب ثيدحلا -) .«كلذ ىلع ةكئالملا هتناعأ الإ يئاضعأ نم وضعب ٌمهال

 ةمطاف تءاجف .(ءىجت ةمطاف ىنيع ةرقو ىبلق ةبيبح يل عدا» :مالَسلا هيلع لاق مث

 الأ فاتبأ اي ؛ءاقولا كهجول يهجوو ءءادفلا كسفنل يسفن» :لوقت يهو مالّسلا اهيلع

 .«ًاديدش كاشغت توملا ركاسع ىرأو ءايندلا قرافم كارأو كيلإ رظنا نإ ؟ةملك ينمّلكت

 نيأف .هاتبأ اي» :تلاق .«ينم كيلع مالسف ءكقرافم ْنِإ .ةينباي» :امللاقف

 «؟باسحلا دنع كقلأ مل نإف» :تلاق .«باسحلا دنع» :لاق «؟ةمايقلا موي ىقتلملا

 .(ىتّمأل ةعافشلا دنع» :لاق

 ينيمي نع ليئربج .طارصلا دنع» :لاق «؟كتّمأل ةعافشلا دنع كقلأ مل نإف :تلاق

 رانلا نم دمحم ةَّمأ مّلس ّبر :نوداني يمادقو يفلخ نم ةكئالملاو .يراسي نع ليئاكيمو

 .«باسحلا مهيلع رشيو

 ىلإ باوبأ ةعبرأ هل رصق يف» :لاق 2؟ةجيدخ يتدلاو نيأف» :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاق

 .هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر ىلع يمغأ مث .«ةنجلا

 هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر جرخف .هللا كمحر ةالصلا :لوقي وهو لالب لخدف

 .«(ديز نب ةماسأو بلاط يبأ نب لع يل اوعدا» :لاق مث .ةالصلا ففخو سانلاب ٍّلصو
ٍ 0 

 يب اقلطنا» :لاق مث ,ةماسأ ىلع ىرخآلاو لع قتاع ىلع هدي مالّسلا هيلع عضوف .ءاجف

 مالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا اذإف .اهرجح يف هسأر عضو ىتح هب ءاجف !«ةمطاف ىلإ

 .«ءاقولا كهجول انهوجوو .ءادفلا كسفنل انسفنأ» :نالوقي امهو ناخرطصيو نايكبي

 نسحلا كانبا ناذه» :لاق ؟«ىلع اي ناذه نم» :هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر لاقف

 اي ففك» :هل لاقف .ًءاكب ّدشأ مالّسلا هيلع نسحلا ناكو ءامهلّبقو اهقناعف .«نيسحلاو

 «٠ ايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا «



 قطا

 ."""دهاشلا عضوم هنم انلقن دقو «ثيدحلا -(هللا لوسر ىلع تققش دقف .نسح

 هللا لوسر ىلع مالّسلا اهيلع ةمطاف تلخد :لاق «يراصنأآلا هللا دبع نب رباج ىورو

 مث «قافأو هنيع حتفف .يكبت هيلع تّبكناف .توملا تاركس يف وهو هلآو هيلع هللا لص

 نمو «ىناذآ دقف كاذآ نمف ؛ىدعب ةفعضتسملا تنأو ىدعب ةمولظملا تنأ «ةينب اي) :لاق

 ,ينافج دقف كافج نمو «ِنَرِب دقف كّرب نمو ءينّرس دقف كّرس نمو .ينظاغ دقف كظاغ

 نمو «ينفصنأ دقف كفصنأ نمو .ينعطق دقف كعطق نمو ءينلصو دقف كلصو نمو

 مث .ٌيبنج نيب يتلا يحورو ينم ةعضب تنأو «كنم انأو ينم كّنأل .ينملظ دقف كملظ

 .(يتّمأ نم كيملاظ وكشأ هللا ىلإ :لاق

 امهو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع اًيكناف مالّسلا مهيلع نيسح لاو نسحلا لخد مث

 |هيحنيل مالسلا هيلع يلع بهذف .«هللا لوسر اي ءادفلا كسفنل انسفنأ» :نالوقيو نايكبي

 ءامهنم دّوزتأو ينم نادوزتيو امهّمشأو ناشي يخأ اي امهعد» :لاق مث هيلإ هسأر عفرف «هنع

 تنأ «يلع اي» :لاق مث .«امهلتقي نم ىلع هللا ةنعلف ءًاناودعو ًالظ يدعب نالوتقم اهَّمإَف
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 ىكب ةافولا هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر ترضح امل :لاق «سابعلا نب هللا دبع نعو

 عنصت امو يتيرذل يكبأ» :لاقف ؟كيكبي ام !هللا لوسر اي :ليقف .هتيحل هعومد تّلب ىتح

 :يدانت يهو يدعب تملظ دقو يتنب مالّسلا اهيلع ةمطافب ٌنأك ؛يدعب نم يتّمأ رارش مهب

 .(يتّمأ نم دحأ اهنيعي الف «هاتبأ اي هاتبأ اي

 هيلع هللا لص هللا لوسر امل لاقف .تكبف مالَّسلا اهيلع ةمطاف كلذ تعمسف

 .نوعستلاو يناثلا سلجملا 5/٠٠١١ 4ح / 177” ص قودصلا يلامأ 8 )١(

 .”0 ح / 17:74 راونألا راحب؛08 :7 ةمغلا فشك (1) .



 طل

 يكبأ ينكل و ,كدعب نم يب عنصي امل يكبأ تسلا :تلاقف .«ةينب اي يكبت ال» :هلآو

 لوأ كّنإف ءيب قاحللا ةعرسب دمحم تنب اي يرشبأ» :لاقف .«هللا لوسر اي كقارفل

 .""(يستيب لهأ نم يب قحلي نم
 ىلص هللا لوسر ىلع تلخد :هيلع هللا ةمحر يرافغلا رذ يبأ نع يّمقلا زاّزخلا ىورو

 تمقف :لاق .«ةمطاف يتنباب ينتيا رذ ابأ اي» :لاقف «هيف يفوت يذلا هضرم يف هلآو هيلع هللا

 تجرخو اهبابلج تسبلف» :لاق .كابأ يبيجأ ناوسنلا ةدّيس اي :تلقو اهيلع تلخدو

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تأر املف .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع تلخد ىتح

 :لاق مث ««هيلإ اهّمضو اهئاكبل هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىكبو تكبو هيلع تّبكنا

 رهظي فوسو «ةبوصغم ةمولظم يب نيقحلت نم لّوأ ٍتنأف ,كوبأ كادف يكبت ال ةمطاف اي»

 اي) :تلاق .«ضوحلا يلع دري نم لوأ تنأو «نيدلا بابلح لمسو قافنلا ةكيسح يدعب

 كءادعأ درطأو كيبحنو كتعيش يقسأ انأو ضوحلا دنع ينيقلت» :لاق ؟«كاقلأ نيأ هبأ

 .«نازيملا دنع ينيقلت لاق ؟ضوحلا دنع كقلأ مل نإف هللا لوسر اي» :تلاق .«كيضغبمو

 ملس مهللا :لوقأ انأو طارصلا دنع ونيقلت» :لاق ؟«نازيملا دنع كقلأ مل نإو هبأ اي :تلاق

 :لاقف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يلإ تفتلا مث ءاهبلق نكسف :رذ وبأ لاق .(يلع ةعيش

 ديس اهلعبو «نيملاعلا ءاسن ةديس اَِّإ الأ «يناذآ دقف اهاذآ نمف ينم ةعضب اَّمِإ رذ ابأ اي»

 ءادعق وأ اماق نإ نامامإ مَّمإَو «ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا اهينباو .نييصولا

 نوماوق نوموصعم ةمئألا نم ةعست نيسحلا بلص نم جرخي فوسو ءامهنم ريخ امهوبأو

 ددع١ :لاق ؟كدعب ةمئألا مكف هللا لوسر اي :تلق :لاق .«ةّمآلا هذه يدهم انمو ءطسقلاب

 ."”(ليئارسإ ينب ءابقن

 )١( يسوطلل يلامألا 19١:١.

 ص :يمقلا زازخلا - رثألا ةيافك (؟) ”7 -8”7.

 «٠ ايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا «



 قه

 «(مالسلا |مهيلع) نيسحلا نب يلع نع هدانسإب ةرايزلا لماك يف هيولوق نب رفعج ىورو

 َّنإ' :ليوط ثيدح يف ؛مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هيبأ نعو نميأ ٌّمأ نع «بنيز هتمع نع
 نأ ىلإ - ةريرح هل تلمعف «مالسلا اهيلع ةمطاف لزنم راز «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 نيسحلاو نسحلاو ةمطافو َّلع ىلإ رظن مث .هههجو حسم ءهدي لسغ نم غرف |ملف -لاق

 مث ًايلم ءامسلا وحن هفرطب قمر مث ههجو يف رورسلا هنم انفرع [ًارظن] ؛مالسلا مهيلع
 جوشنلا لاطأف .جشني وهو ًادجاس ّرخ مث ءوعدي هيدي طسبو «ةلبقلا وحن ههجو هّجو

 اب هربخأ ليئربج َّنأو ءءاكبلا ببس ركذو .هسأر عفر مث ؛هعومد ترجو هبيحن العو

 ."''ربخلا - «بئاصملا نم هدعب مهيلع يرجي

 هب اهقاحل برقب ةمطافرّشبي هللا لوسر

 كحضتف ءًاريسي اّلِإ اهيبأ دعب ثكمت نل اهّتأو ؛توملاب مالسلا اهيلع ءارهزلا رّشبُت

 اهوبأ اهربخأ نأ دعب ةصاخ ءءارهزلا تاينمُأ ةياغ ىفطصملا اهيبأب قاحللاف ءحرفتو

 كا ا ا
 .هتّمأ رارش نم هدعب هد كلب ا] اناقوت عومدلا

 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

 :لاق سابع نبا نع «ةيابع نع «ءايبنألا صصق يف قودصلا ىور

 :لاق «هيف يفوت يذلا هضرم يف (هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر ىلع ةمطاف تلخد

 نينثا اَّلِإ يدعب نم نيفكمت ال كّنإف يكبت ال :اه لاقف ؛ةمطاف تكبف «يسفن يلإ تيعن»

 .اةنجلا راثب يفحتت ىتح يب يقحلت الو «يب يقحلت ىتح موي فصنو ًاموي نيعبسو
 ."'مالسلا اهيلع ةمطاف تكحضف

 .5 55 ص شماه :تارايزلا لماك ١٠57« :5 يرونلا ازريملا - لئاسولا كردتسم 0 )١(

 .قودصلل ءايبنألا صصق نع «1557 :57راونألا راحب (؟) 5



 >دقلا

 ترضح امل :لاق سابعلا نب هللا دبع نع «ةمركع نع يلامآلا يف يسوطلا خيشلا ىورو

 هللا لوسر اي :هل ليقف «هتيحل هعومد تلب ىتح ىكب ةافولا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يتنب ةمطافب أك ,يدعب نم يتّمأ رارش مهب عنصت امو يتيرذل يكبأ» :لاقف ؟كيكبي ام

 ةمطاف كلذ تعمسف ««ىتمأ نم دحأ اهنيعي الف «هاتبأ اي ىدانت ىهو ىدعب تملّظ دقو

 تسل :تلاقف «ةينب اي يكبت ال» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ء«تكبف مالسلا اهيلع

 اي يرشبأ» :اهل لاقف «.هللا لوسر اي كقارفل يكبأ ينكلو ,كدعب نم يب عنصي امل يكبأ

 ."7(يتيب لهأ نم يب قحلي نم لوأ كنإف «يب قاحللا ةعرسب دمحم تنب

 مالسلا امهيلع ةمطافل نينمؤملاريمأ عادو

 هيلع نينمؤملا ريمأ بلق يف لمتعي ناك يذلا (ف «ةّبحألا قارف نم سفنلا ىلع دشأ ال

 لظ ريسكلا هبلق ّنكل «هينيع عومد فكفك دقل !؟اهعدوو ءارهزلا هتعّدو موي مالسلا

 لاجرلاب ردجأو !هقلاخ ىلإ اّلإ هّمه وكشي ال نأ ريبكلا بلقلاب ىرحأ .ىلكثلا لاوعإ لوعي
 «نيتماشلا راظنأ نع مهفطاوع اورادي نأ - لجر هلثم سيلو - نينمؤملا ريمأ لاثمأ نم

 ىلع هلاولا هبلق نم تباسنا يتلا مالسلا هيلع هتاملك ىلإ غصنلف .نوريثك كاذموي مهو وه 3 3 5 8 دي ُ 5 5

 نميأ ربصلاو !!ًاهاو ًاهاو» مالسلا اهيلع ءارهزلا ربق بارت نم هيدي ضفن نيح هيتفش

 لاوعإ ٌثلوعألو ءًافوكعم ًامازل ثبللاو ماقملا ٌتلعجل «نيلوتسملا ةبلغ الولو !لمجأو

 .«ةيزرلا ليلج ىلع ىلكذلا

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةافو يف ًاثيدح نيظعاولا ةضور يف يروباسينلا لاتفلا جرخأ

 ذختت نأ مع نب اي كيصوأ» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل تلاق مالسلا اهيلع اَّنأ هيف ءاج

 .يسوطلا خيشلا يلامأ نع 2١157 :57 راونألا راحب )١(

 «٠ ايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا ٠



 كةقحوك

 ءاهل هذختاف هتفصوف ««يل هيفص» :اهل لاقف ««هتروص اورّوص ةكئالملا تيأر دقف ءًاشعن يل

 :تلاق مث .دحأ لمع الو هلبق دحأ ىأر امو كاذ ضرألا هجو ىلع لمع شعن لّوأف

 يودع مُّمِإف .يقح اوذخأو ينوملظ نيذلا ءالؤه نم يتزانج دحأ دهشي ال نأ كيصوأ»

 .مهعابتأ نم الو مهنم دحأ لع ِلِصي نأ كرتت الو .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ودعو

 ىلعو اهيلع هللا تاولص تيفوت مث «!راصبألا تمانو نويعلا تأده اذإ ليللا ين ينفداو

 يف مشاه ينب ءاسن تعمتجاو ةدحاو ةحيص ةنيدملا لهأ تحاصف .اهينبو اهلعبو اهيّتبا

 اي :نلقي نهو نهخارص نم عزعزتت نأ ةنيدملا تداك ةدحاو ةخرص اوخرصف ءاهراد

 وهو مالسلا هيلع يلع ىلإ سرفلا فرع لثم سانلا لبقأو !هللا لوسر تنب اي !هاتديس

 .(مهئاكبل سانلا ىكبف «نايكبي هيدي نيب (مالسلا امهيلع) نيسحلاو نسحلاو سلاج

 اي :لوقت يهو اهبحست اهيلع ءادرب ةللجتم اهليذ رجتو ةعقرب اهيلعو موثلك ّمأ تجرخو

 رالاول ظو فووفكا بارا هدي افلا ارق كاتدمت قح نآلا هللا وسو انزفاكأ

 يلع نب نيسحلا هللا دبع بأ نع «ينازمره لا دمحم نب يلع نع يفاكلا يف ينيلكلا ىورو

 ًارس مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهنفد مالسلا اهيلع ةمطاف تضبق املا :لاق مالسلا امهيلع

 :لاق مث هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ربق ىلإ ههجو لّوحف ماق مث ءاهربق عضوم ىلع افعو

 ىرثلا يف ةتئابلاو كترئازو .كتنبا نع كيلع مالسلاو !ينع هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 «يربص كتّيفص نع - هللا لوسر اي - لق .كب قاحللا ةعرس اهل هللا راتخملاو ,كتعقبب

 رعت عضوم كتقرف يف كدّتسب يل يتلا يف َّنأ الإ ءيدّلجت نيملاعلا ءاسن ةديس نع افعو

 عي ممل ةساو | ميك م يمت | مسسإ يل - | ميسج د مر

 5 ب 5 00 وه + 0 ه6 يع : و ده سم0

 باتك يفو !ىلب .يردصو يرحن نيب كسفن تضافو «كربق ةدوحلم يف كتدّسو دقلف

0 3 3 
 و

 :ةنيهرلا تذخأو ,ةعيدولا تعجرّتسا دق ,نوعجار هيلإ انإو هلل اَنإ ءلوبقلا معنأ يل هللا

 .191- 191:47 ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛5١ ١ص :نيظعاولا ةضور 0 )١(



 فن

 ناو: دفوف نوحاا !هللا لوسرااب'ءاربغلاو ءارضحلا خبقأ [ق:تارفزلا*كيبلغأو

 دمك ؛ميقم اهيف تنأ يتلا كراد يل هللا راتخي وأ ءيبلق نم حربي ال مهو .دهسمف ليل

 ىلع كتتّمأ رفاظتب كتنبا كئبنتسو .وكشأ هللا ىلإو ءاننيب قّرف ام ناعرس ,جيهم ٌمهو ,حيقم
 هثب ىلإ دجت مل اهردصب جلتعم ليلغ نم مكف .لاحلا اهربختساو ؛لاؤسلا اهفحأف ءاهمضه

 الو ٍلاق ال .عذوم مالس (ميلع مالسلاو .نينكاشل رعوخو هلا كيو ل وفتسو خاب

 ًاهاو .نيرباصلا هللا دعو اب نظ ءوس نع الف مقأ نإو «ةلالم نع الف ٌفرصنأ نإف ءمئس

 ًافوكعم ًامازل ثبللاو ماقملا تلعجل ءنيلوتسملا ةبلغ الولو «لمجأو نميأ ربصلاو ًاهاو

 ءاهقح مضبو رس كتنبا نفدت هللا نيعبف .ةيزرلا ليلج ىلع ىلكثلا لاوعإ تلوعألو

 ؛ىكتشملا هللا لوسر اي هللا ىلإو ءركذلا كنم قلخي ملو .دهعلا دعابتي ملو ؟!اهثرإ عنميو

 ."”(ناوضرلاو مالسلا اهيلعو «كيلع هللا لص «ءازعلا نسحأ هللا لوسر اي كيفو

 مالسلا امهيلع ةمطاف ىلع نينمؤم لا ريمأ تارفز

 مل .دحأ نم يزاعتلا قلتي ملو «مالسلا امهيلع ةمطاف نينمؤملا ريمأ نفد ليللا فوج يف

 ٌتبف نزحلا هب جاه ْنِإ بجع الف - ناولسلا هل ىّنأو - هيلسي نم دقافلا بنج لإ نكي

 ! امير توما يمهل قز ىففلا ازقلا

 نفد امل :لاق هيبأ نع «ينادمهلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع هيلامأ يف قودصلا ىور

 :لوقي أشنأ مث اليل اهنفد ناك هّنأل ليللا

 .ةلفغ ىلع ةعرسب هتفطتخا :ًاسلخ هتسلتخاو ءىشلا تسلخ :ةغللا بتك يف ءاج )١(

 .195 - "١191 :5 راونألا راحب ؛مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا دلوم باب «404 ١: يفاكلا ()

 ٠ ايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا «



 عي مهل ةساكو | ميم م يمت مس يل - | ميكو مر

 كة

 ِ 5 8 مهوعا 39

 ليلق تامملا نود يذلا لكو ةقرف نيليلخ نم عامتجا لكل

 ليلخ موديل نأ لجأ ليك داو دعب اذيأو يداقتفا ْنِإو

 27ليلخ ليلخلل يدعب ثدحنو يدوم ىسننتو يركذ نع ضرعتس

 :ٌملع أشنأ تتام ال ةمطاف نأ مكاحلا نع يسلجملا جرخأو

 9 2 م 7
 ٍتارفزلا عم تجرخ اهتيلاي ةسوبحخن اهتارفز ىلع يبسفن

 «)فايح لوطت نأ ةفاخغ ىشخأ  امّنإوةايحلا يف كدعب ريخال

 هللا مالس مهيلع ةمطاف ءارهزلا نادقفل نايكبي نانسحلا

 مهيلع ةمطاف ءارهزلا امهّمأ عم نينسحلا عادو يف ًاليوط ًاثيدح يسلجملا ةمالعلا دروأ

 ىوكشو اهيبأ ىلع اهنزح ليصفت هيف ءاج «ةضف مهتيراج ناسل ىلع «ىلاعت هللا مالس ًاعيمج

 :هلوق ىلإ لصي ىتح «مئادلا اهئاكب نم ةنيدملا خويش

 قيفت ال يهو مالسلا اهيلع ةمطاف ىلع لخد ىتح مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لبقأف

 لوسر تنب اي» :اهل لاقف «هل ةئينه تنكس هتأر (لف «ءازعلا اهيف عفني الو «ءاكبلا نم
000 

 امو ًاليل كابأ نيكبت نأ اّمإ كلأسأ نأ ينولأسي ةنيدملا خويش َّنِإ - هلآو هيلع هللا لص - هللا

 .مهرهظأ نيب نم يبيغم برقأ امو .مهنيب يثكم لقأ ام نسحلا ابأ اي» :تلاقف .«ًاراهن

 لع امل لاقف .«هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يبأب قحلأ وأ ًاراب الو ًاليل تكسأ ال هللاوف

 ًاحزان عيقبلا يف ًاتيب اهل ىنب ِهَّنِإ مث .«كل ادب ام هللا لوسر تنب اي يلعفا» :مالسلا هيلع

 انهبلع) نيتي ةسللا تمذق تحتجضأ اذإ تناكو ةنازعألا كثر ننس ةثينللا ع

 )١( ص :قودصلا يلامأ  ,.538١0راونألا راحب ؛ا 5 سلجملا 705:57 -/701.

 راونألا راحب (؟) 57 : 7317



 م

 لبقأ ليللا ءاج اذإف «ةيكاب روبقلا نيب لازت الف ةيكاب عيقبلا ىلإ تجرخو ءاهمامأ (مالسلا

 ىضم نأ ىلإ كلذ ىلع لزت ملو .اهلزنم ىلإ هيدي نيب اهقاسو اهيلإ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 موي ىلإ تيقبف ءاهيف تيفوت يتلا ةلعلا تلتعاو ءاموي نورشعو ةعبس اهيبأ توم دعب اهل

 هتلبقتسا اذإ لزنملا ديري لبقأو رهظلا ةالص مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلص دقو «نيعبرألا

 «؟روصلاو هوجولا تاريغتم نكارأ يلامو ربخلا ام» :نملل لاقف «تانيزح تايكاب يراوجلا

 لبقأف .اهكردت كنظن امو «مالسلا اهيلع ءارهزلا كمع ةنبا كردأ نينمؤملا ريمأ اي :نلقف

 نم وهو اهشارف ىلع ةاقلم اهب اذإو ءاهيلع لخد ىتح ًاعرسم مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 .هسأر نع ةماعلاو هقتاع نع ءادرلا ىقلأف ءآلاش دقو ًانيمي ضبقت يهو رصم يطابق

 .همّلكت ملف !«ءارهز اي» :اهادانو .هرجح يف هكرتو اهسأر ذخأ ىتح لبقأو ؛هرارزأ لحو

 فرط يف ةاكزلا لمح نم تنب اي» :اهادانف ؛همّلكت ملف !«ىفطصملا دمحم تنب اي») :اهادانف

 ىنثم ءامسلا يف ةكئالملاب ىلص نم ةنبا اي» :اهادانف ءهمّلكت ملف !«ءارقفلا ىلع اههذبو هتادر

 :لاق .«بلاط يبأ نب يلع كمع نبا انأف ينيملك ةمطاف اي» :اهادانف .همّلكت ملف !«ىنثم

 كمع نبا انأف هنيدجت يذلا ام» :لاقو ىكبو تكبو هيلإ ترظنو ههجو يف اهينيع تحتفف

 هنع صيحم الو هنم دب ال يذلا توملا دجأ نإ معلا نب اي» :تلاقف .«بلاط يبأ نب يلع

 ًاموي اهل لعجا ةأرما تجوزت تنأ نإف جيوزتلا ةلق ىلع ربصت ال يدعب كّنأ ملعأ انأو

 نيميتي ناحبصيف |مههوجو يف حصت الو نسحلا ابأ اي .ةليلو ًاموي يدالوأل لعجاو «ةليلو

 اهلتقت ةّمأل ليولاف ءامهّمأ نادقفي مويلاو امهدج ادقف سمألاب امَّّمِإَف .نيرسكنم نيبيرغ

 :لوقت تأشنأ مث «(مهضغبتو

 قارفلا موي وهف عمدلا لبسأو 2 يداه ريخ اي تيكب نإ ينكبا

 قايتشا فيلحاحبصأ دقف 02لسنلاب كيصوأ لوتبلا نيرق اي

 «٠ ايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا ٠
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 قارعلافطبىدعلال يتق 20ىسشسنت الو ىماتيلل كباو ينكبا

 قارفلا موي وهف هللا فلحي ىرايح ىماتي اوحبصأف اوقراف

 يحولاو «ربخلا اذه هللا لوسر تنب اي كل نيأ نم» :مالسلا هيلع يلع اهل لاقف :تلاق

 هللا ىلص هللا لوسر يبيبح تيأرف ةعاسلا تدقر نسمحلا ابأ اي) :تلاقف ؟«انع عطقنا دق

 .قاتشم كيلإ ّنإف ةينب اي يلإ يّمله :لاق ينآر (لف .ضيبألا ردلا نم رصق يف هلآو هيلع
 امل قداصلا وهو !يدنع ةليللا ِتنأ :لاقف ,كئاقل ىلإ كنم ًاقوش ّدشأل نإ هللاو:تلقف

 الو ينلّسغف ءيبحن تيضق دق نأ ملعاف (سي) َتأرق تنأ اذإف .دهاع امل ينوملاو دعو

 قزر نمو ىندألاف ىندألا يلهأ نم كعم ّيِلع لصيلو «ةرهطم ةرهاط ٌّنِإف ينع فشكت

 .«هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يبيبح ينربخأ اذهب ءيربق يف ًاليل يئفداو ,يرجأ

 هفشكأ ملو اهصيمق يف اهتلسغو اهرمأ يف ثذخأ دقل هللاو» :مالسلا هيلع ٌّنِلع لاقف

 هللا لوسر طونح ةلضف نم اهتطنح مث «ةرهطم ةرهاط ةنوميم تناك دقل هللاوف ءاهنع

 َّمأ اي :تيدان ءادرلا دقعأ نأ ٌثممه |ملف ءاهئافكأ يف اهتجردأو اهتنفكو هلآو هيلع هللا لص

 ذهن كما نماودوزت وقلما نودحت ابا ودسعلاب اةنعت اي [ةنكم ان [يتؤاب | وتلك
 ال اترسح او :نايداني امهو مالسلا |مهيلع نيسحلاو نسحلا لبقأف .ةنجلا يف ءاقللاو قارفلا

 !نيسحلا ّمأ اي !نسحلا ّمأ اي !ءارهزلا ةمطاف انّمأو ىفطصملا دمحم اندج دقف نم ًادبأ ئفطنت

 راد يف نيميتي هدعب انيقب دق اّنِإ هل لوقو مالسلا انم هيئرقأف ىفطصملا ًادمحم انّدج ِتيقل اذإ

 اهيدي تّدمو تّنأو تّدح دق اَهّئأ هللا دهشأ نإ :مالسلا هيلع ٌّنلع نينمؤملا ريمأ لاقف .ايندلا

 دقلف اهنع امهعفرا نسحلا ابأ اي يداني ءامسلا نم فتابب اذإو «ًايلم اهردص ىلإ امهتّمضو
 ."7ثيدحلا - «بوبحملا ىلإ بيبحلا قاتشا دقف .تاوامسلا ةكئالم - هللاو - ايكبأ

 )١( ىسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ”57 : ١0/5 -17/4.



 فقل

 مالسلا اهيلع ءارهزلل ةبوتكملا ةيصولا

 ٌقح ام» :اهنع لاقو «هلآو هيلع هللا لص ميركلا هيبن اهب رمأو ةّيصولاب ىلاعت هللا رمأ

 فشك دقو .«هدنع ةبوتكم هتيصوو اّلِإ نيتليل تيبي نأ هيف يصوي ءيش هل ملسم ئرما

 .ةعيشلا لايجأل اهلقنف «ةبوتكملا ءارهزلا ةيصو نع ريصب يبأل مالسلا هيلع رقابلا مامإلا
 مهيلع تيبلا لهأ ةمئأ ىلإ ةعبسلا اهطئاوحب تصوأ مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ ظحالنو

 ىرخألااهاياصو انآ :يبزلاو كادقللا اهتّيظو: لع تدهنشأو (ةمامإلا تيترت لع مكلنلا

 .ًابيرق اهنع ثدحتنسف اهدوهعو

 اهيلع ةمطاف تصوأو ؛ملسم لك ىلع ٌّقح ةيصولا» :مالسلا هيلع قداصلا مامإلا لاق

 ."”(مالسلا امههيلع نيسحلاو نسحلا اهيدلو ىلإ هدعبو نينمؤملا ريمأ ىلإ مالسلا

 هتاق يفور كنج الادك لاق قرانا هقعتسرقابلا رشم نا ع يسرا وو

 نمحرلا هللا مسب» :ًأرقف ًاباتك هنم جرخأف ًاطفس وأ ًاَقُح جرخأف «ىب :تلق ؟«مالسلا اهيلع

 لالدلاو فاوعلا ةعبسلا اهطئاوحب تصوأ دمحم تنب ةمطاف هب تصوأ ام اذه ميحرلا

 مالسلا هيلع - بلاط يبأ نب ّللع ىلإ ميهاربإ ّمأ لامو ةيفاصلاو ىنسحلاو بثيملاو ةقربلاو

 ربكألا ىلإف نيسحلا ىضم نإف «نيسحلا ىلإف نسحلا ىضم نإف ,نسحلا ىلإف اع ىضم نإف .-
 يبأ نبا ٌنِلع بتكو .ماوعلا نب ريبزلاو دوسألا نب دادقملاو كلذ ىلع هللا دهش .يدلو نم

 ."”(مالسلا هيلع - بلاط

 )١( ىلحلا ةمالعلا - (ةميدقلا ةعبطلا) ءاهقفلا ةركذت 7: 5 01.

 ) )1يلحلا ةمالعلا - ةعيشلا فلتخم 5: "٠ .ةّمغلا فشك نع 218 ح / 15 :47 راونألا راحب ؛177 :7 ةمغلا فشك ؛!"

 «٠ ايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا «



 كةشاوك

 مالسلا امهيلع نينمؤملاريمأ ىلإ اهدوهعو ءارهزلا ةيصو

 ةبيصم لقث ٌتملع دقو - مالسلا هيلع نينمؤملا َريمأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تصوأ

 كرتشي ال يك اليل اهنفدب هتصوأ مث «ىلاعت هللا رمأل ربصلاب - ةرهاطلا هسفن ىلع اهدقف

 موي ىلإ ةّيح اهتّيمولظم ىقبت يكلو ءاهوملظ نيذلا نم دحأ اهيلع ةالصلاو اهعييشت يف
 يدلل نوت نك نيو اهنخ أ هي[ ةنادأ ند ارزلاب قينمؤلاءوبمأ فيضوأ وق هيابفلا

 الا ةلكيوسللا

 لاح - ةلماكلا ةأرملل ىلعألا قادصملا يهو - مالسلا اهيلع ءارهزلا لفغت مل

 ريبدت ىلع اهدعب موقيس نم يف ترّكف اَّنَأ َدُب الو ءاهلافطأو اهجوز نع اهراضتحا

 هتصوأ اهنكل ءاهدعب جاوزلاب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تصوأف ءاهدعب نم اهتيب نوؤش

 ًاريسع نوكيس بنيزو نينسحلا لثمف «راغصلا اهلافطأ ىلع نّدحتت ةأرما نم جاوزلاب
 هيلع نينمؤملا ريمأ دجنو .مهتيب يف ةلحارلا مُهّمُأ لحم لحت ةبيرغ ةأرما يتأت نأ مهيلع

 نمض نم ناك ةمامأ نم هجاوز ْنأب حّرصيف «مالسلا اهيلع ءارهزلا ةّيصول لثتمي مالسلا

 لاتقب هل هلآو هيلع هللا لص يبنلا اياصو نأش هنأش ًاليبس ّنهكرت ىلإ دجي مل يتلا ءايشألا

 !قيقراملاو نظساقلاو خيقكاتلا
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 ودب» :لاق مالسلا هيلع رفعج بأ نع .فيرط نب دعس نع «ناولع نب نيسح نع

 «ةافولا اََّنأ تملعف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةافو نم ةليل نيسمخ دعب ةمطاف ضرم

 نينمؤملا ريمأو ءاهدوهع هيلإ دهعتو اهتيصوب هيصوتو اهرمأب ًايلع رمأت كلذل تعمتجاف

 هللا لوسر َّنِإ نسحلا ابأ اي :تلاقف .هرمأت ام عيمج يف اهعيطيو .كلذل عزجي مالسلا هيلع

 ربصاف .هنم دب ال امث دب الو .هب ًاقوحل هلهأ لّوأ نأ ينثدحو لإ دهع هلآو هيلع هللا لص 0



 فلا

 :لاق «لعفف اليل اهنفدو اهزاهجو اهلسغب هتصوأو :لاق .هئاضقب ٌضراو ىلاعت هللا رمأل

 :هل الاقف نالجرلا هيقل اهنفد نم نينمؤملا ريمأ غرف |ملف :لاق .اهتكرتو اهتقدصب هتصوأو

 .")(اهدهعو اهتّيصو :لاق ؟تعنص ام ىلع كلمح ام

 ءايشأ» :لاق مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع سابع نبا نع سيق نب ميلس جرخأو
 2 سعى 0

 لاتق :هلآو هيلع هللا لص دمحم بلق ىلع لزنأ اهب نآرقلا ْنأل اليبس نهكرت ىلإ دجأ مل

 هيلع هللا لص هللا لوسر ليلخ ِّلِإ دهعو يناصوأ يذلا «نيقراملاو .نيطساقلاو «نيثكانلا

 ."”(مالسلا اهيلع ةمطاف اهب ينتصوأ بنيز تنب ةمامأ جيوزتو ؛مهلاتقب هلآو

 :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع :راونألا حابصم

 ىلص هللا لوسر دعب تثكم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب مالسلا اهيلع ةمطاف ْنِإ»

 :اهاوكش يف اهئاعد نم ناكف ءاهيلع تّدتشاف تضرم ٌمث ءًاموي نيّيس هلآو هيلع هللا

 نجلا ينلخدأو ءرانلا نع ينحزحز ّمهللا ,ينثغأف ثيغتسأ كتمحرب موّيق اي ّيح اي

 كيفاعي :اهل لوقي مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ ناكف .هلآو هيلع هللا لص دّمحم يبأب ينقحلأو

 «تيبلا عاتمو اهتقدصب تصوأو .هللاب قاحللا عرسأ ام !نسحلا ابأ اي :لوقتف .كيقبيو هللا
 وع

 :لاق .«ىدلو ىلع نثحتو ىتخأ تنب :تلاقو .صاعلا يبأ تنب ةمامأ جّوزتي نأ هتصوأو

 . 27ه اهنفدو»

 ةمطاف نع «هيبأ نع ءدّمحم نب رفعج نع .حيرج يبأ نع لئالدلا يف يربطلا ىورو

 يتنثاب ّنهنم ةدحاو لكل هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا جاوزأل تصوأ اهّنأ ,مالسلا اهيلع

 )١( ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب 57:١ 7١.

 .70 5 :؟/ راونألا راحب ؛؟47 ص :سبيق نب ميلس (1)

 .44 ح/ 48١5و /7١1 :57 راونألا راحب (؟)

 ٠ ايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا ٠



 تصر ممل هيمو ميج در مصر - مضت جرت

 شن

 ."""ءيثب صاعلا يبأ تنب ةمامأل تصوأو «كلذ لثم مشاه ينب ءاسنلو «ةّيقوأ ةرشع

 ىلع اهلإب تقّدصت مالسلا اهيلع ةمطاف نأ يلع نب ديز نع ءنسح نب هللا دبع نع يورو

 : اهتوم دعب اهسأر دنع ةعقر 2 مالسلا اهيلع ةمطاف ةيصو

 تقش (مالسلا اهيلع) تيفوت امل :هيف لاق ءارهزلا ةافو نع ًاثيدح سابع نبا دروأ

 الخدف تتكسف ؟«انّمأ نيأ» :الاقف نيسحلاو نسحلا اهاقلتف .تجرخو اهبيج ءامسأ

 ,«ةدلاولا يف هللا كرجآ هاخأ اي١ :لاقف «ةتيم يه اذإف نيسحلا اهكّرحف «ةدتمم يه اذإف تيبلا

 ًايلع اربخأ مث .«انّمأ تتام ذإ كتوم انل دّدُج مويلا .هادمحأ اي هادمحم اي» :نايداني اجرخو

 تيب |مهلخدأ ىتح امههلمحف قافأ مث «ءاملا هيلع شر ىتح هيلع يشغف دجسملا يف وهو
 توم دعب ةمطافب ىزعتن انك ءدمحم ىماتي او :لوقتو يكبت ءامسأ اهسأر دنعو ةمطاف

 اهيف رظنف ءاهسأر دنع ةعقرب اذإف اههجو نع يلع فشكف !؟اهدعب ىّزعتن نمبف ء(كدج

 هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف هب تصوأ ام اذه «ميحرلا نيمحرلا هللا مسبا :اهيف اذإف

 رانلاو قح ةنجلا َّنأو ,هلوسرو هدبع ًادمح َّنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت يهو تصوأ هلآو

 .روبقلا يف نم ثعبي هللا َّنأو اهيف بيرال ةينآ ةعاسلا َّنأو ءقح

 ىلوأ تنأ .ةرخآلاو ايندلا يف كل نوكأل كنم هللا ينجّوز ,دمحم تنب ةمطاف انأ «يلع اي

 ؛ًادحأ ملعُت الو ليللاب يتفداو لع ّلصو «ليللاب ينفكو ينلّسغو ينطنح «يريغ نم يب

 ."””(ةمايقلا موي ىلإ مالسلا ّيدلو ىلع أرقأو هللا كعدوتسأو

 )١( ص :ةمامإلا لئالد  217١ح/ 718:57 راونألا راحب ؛ةمطاف ةيصو 05١0.

 :ملاوعلاو 2514 :57 راونألا راحب ؛. 57” ص ةمامإلا لئالد (؟) ١١: 074و 701.

 )( راونألا راحب  3١5 :53ح/ 44.



 نقلا

 مالسلا اهيلع ةمطافرب لمعلا ريخ

 ءاهفذحيف ناذألا تارقف نم ةمهم ةرقف ىلإ باطخلا نب رمع دمعي نأ ةفدص تناك له

 اوسعاقت امّبر نيملسملا ْنَأو ءلمعلا ريخ يه يتلا (ةالصلا) ىلع ٌثحلا اهانعم نأ ىوعدب

 مهّرضي نلف داهجلا اوكرت اذإ مهَّئأو .لامعألا ريخب نوموقي مّن اورّكف اذإ داهجلا نع
 نم دسم للعلا بانك ىف قودصلا ئور.:نمعلا نسب وكت دق [وماذ اها رثك كلذ

 تكرُت مل (لمعلا ريخ ىلع يح) نع (مالسلا هيلع) نسحلا ابأ لأس هنأ ريمع يبأ نبا
 ع د ٍِ 0 ع

 امأ» :لاقف .اعيمج امهديرأ :تلق ؟«ةنطابلا وأ ةرهاظلا ةلعلا ديرت» :لاقف ؟ناذالا نم

 لمعلا ريخ َّنإف ةنطابلا اأو ةالصلا ىلع ًالاكّتا داهجلا سانلا عدي الئلف ةرهاظلا ةلعلا

 ءاعدو اهيلع ثح عقي ال نأ ناذألا نم (لمعلا ريخ ىلع يح) كرتب رمأ نَم دارأف «ةيالولا

 ّرِب ىلع ثحلا كرتو «ةيالولاب كّسمتلا ىلع ثحلا كرت ًاذإ باطخلا نب رمع دارأ .""”«اهيلإ

 نطابلا اهريسفت نأ (لمعلا ريخ ىلع ّيح) ريسفت يف مالسلا هيلع نسحلا يبأ نع يور

 ةماعلا اهكرتو ؛مالسلا مهيلع اهدلّوو ةمطاف رب هنأ مالسلا هيلع رفعج يبأ نعو «ةيالولا

 طابو ارهاظ

 ام يردتأ) :لاق «(مالسلا هيلع) رفعج يبأ نع زاخألا يناعم ف قودصلا ىورو

 رب يردتأ ّنبلا ىلإ كاعد» :لاق .ال :تلق يوارلا لاق «؟(لمعلا ريخ ىلع ّىح) ريسفت

 "".«مالسلا مهيلع اهدلوو ةمطاف ّرب ىلإ) :لاق .ال تلق 2؟نَم

 .(ناذألا نم لمعلا ريخ ىلع ّيح) فذح ةّلع ؛للعلا نع «578 :7/ ةرضانلا قئادحلا )١(

 1 لوألا يسلجملل نيقتملا ةضور (؟)

 .ةماقإلاو ناذألا فورح ىنعم باب «”ح / :7” ص :رابخألا يناعم ()

 «٠ ايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا «



 عي ممل ةسكو | ميك م يمت مس يل - | منجد مر

 شح

 ىلع يح) ىنعم نع لئس َّنأ مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع بوشآ رهش نبا جرخأ

 ."”(ةمطاف ّرب لمعلا ريخ» :لاقف (لمعلا ريخ

 :ةيآلا أرقو مالسلا هيلع لع نب ديز لاق :لاق «دوراجلا يبأ نع هدانسإب مكح نب نيسحلا

 ؛حالص امهنم ركذ امو اههيبأ حالصب هللا مهظفح :لاق ."”4اًحِلاَص اَمُهوُبأ ناكو#

 انّبَأو ؛مالسلا اهيلع ةجيدخ انتّدجو «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انوبأ ؛ةّدوملاب ٌّقحأ نحنف

 ."””مالسلا هيلع بلاط يبأ نب ٌنِلع نينمؤملا ريمأ انوبأو «مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 هدلو نم ةمئألا لعجو ةمطاغل نيسحلا بهو ىلاعت هللا َّنإ

 0 ةاجنلا ةنيفسو ىدّملا حابصم نوكي نأ مالسلا هيلع نيسحلل ىلاعت هللا رذق

 يذلا بردلا رينت ةجاّمو َةلعُش رهاطلا همد نوكي نأو «هلآو هيلع هللا لص ىفطصملا

 ثيدحل لّمأتملا نإو.فيرحتلاو لجدلا تاملظ يف هقرغت نأ ةقلمألا ةبصعلا تدارأ

 ديهشلا طبسلا ةّيمهأ كردي «نيسح نم انأو .ينم ٌنيسح» هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 مالسإلا) َّنأب اهنع رّبُخ يتلا ةّيمهألا كلت ءعايضلا نم ىفطصملا هّدج مالسإ ظفح يف

 !(ءاقبلا ّينيسح .دوجولا يدّمحم

 تل نم»هلأو هيلع هللا لص قتلا لست ةوكي نأ لجو رع: عرابلا :ةقيشم تءاش
 اهنع رّبع يتلا ةرهاطلا هتنبا دلو مه راهطألا هدلو نوكي نأو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 هّنأِب هرّيع يذلا ءىناشلا ىلع ًادر هلوسرل هللا هاطعأ يذلا (رثوكلا)ب ميركلا نآرقلا

 هيلع نيسحلا مامإلا لسن نم راهطألا ةّمئآلا نوكي نأ ىلاعت هللا ةئيشم تءاشو !!(رتبأ)

 /1١1. :7" بوشآ رهش نبا - بلاط يبأ لآ بقانم )١(

 ./57 ةيآلا :فهكلا ةروس (؟)

 .73737ح / 7 5 5ص :تارف ريسفت (؟)



 3 لفن

 هللا الإ اهملعي ال ةمكحل - مالسلا هيلع ىبتجملا نسحلا مامإلا دلو نم سيلو - مالسلا

 !نولأسُي مهو لعفي اع لأسُي ال ىلاعت هللاو

 اهيلع ةمطاف تقلع امل» :لاق «مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع يمقلا هيوباب نبا ىور

 كل بهو دق َّلجو نع هللا َّنِإ «ةمطاف اي :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهل لاق ؛مالسلا

 يندعو دق لجو رع هللا َّنإ :لاق .هيف يل ةجاح الف :تلاق .يتّمأ هلتقت ,نيسحلا همسا ًامالغ

 ."0هللا لوسر اي ٌتيضر دق :تلاق .هدلو نم مالسلا مهيلع ةمئألا لعجي نأ هيف

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ىلع حرفلا لخدت مولظملا نيسحلا ةرايز

 ليصألا ٌيدّمحملا مالسإللو نيدلل ًاَّلعَم مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا ةرايز تحضأ

 هيلع هتعيابم ةباثمب فيرشلا هربق ىلع فوقولاو هترايز تراصو ؛فيرحتلا ىلع عنتمملا

 !اهلجأ نم ةفيرشلا هتايح مالسلا هيلع عفد يتلا ةسّدقملا فادهألل ءافولا ىلع مالسلا

 لهأ بابش دّيس ةرايز ىلع مهنوثحيو سانلا نوضّرحي مالسلا مهيلع تيبلا لهأ فقوو

 ول لب «سيفنلاو يلاغلا لذبو راطخألل ضّرعتلاو باعصلا مشت كلذ مهفلك ولو ةّنجلا
 5 1 ع 7 8 4

 ثحلا يف مالسلا مهيلع تيبلا لهأ اهاور يتلا ثيداحألا نمو !!مهتايح كلذ مهفّلك

 لخدُت هترايز ْنأ نّمضتي يذلا مداقلا ثيدحلا مالسلا هيلع مولظملا نيسحلا ةرايز ىلع

 نّمضتي | «هللا مالس ًاعيمج مهيلع ةمطاف ىلعو نينمؤملا ريمأ ىلعو هللا لوسر ىلع حرفلا

 هللا لوسر ٌّقع دقف نينس ثالث نم رثكأ ةّلع ام ريغل هترايز كرتي نم نأ - لباقملا يف -

 .هلآو هيلع هللا لص

 :لاق «لاّحلا ناوفص نع هيولوق نبا ىور

 )١( ص :يمقلا هيوباب نبا - ةرصبتلاو ةمامإلا 594 -0١.

 «٠ ايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا «



 عي ممل ةساكو | ميك م يمت مس يل - | ميك مر

 ةقجك

 تلقف -ةّكم ديريو «ةنيدملا قيرط يف نحنو -مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تلأس

 عمسأ ام عمست ولا :يللاقف ؟ًارسكنم ًانيزح ًابيتك كارأ يلام !هللا لوسر نب اي :هل

 .«يتلأسم نع كلغشل

 هيلع نينمؤملاريمأ ةلتق ىلع ىلاعت هللا ىلإ ةكئالملا لاهتبا» :لاق ؟عمست يذلا امو :تلق

 هلوح نيذّلا ةكئالملا ءاكبو ءامهيلع ّنحلا حونو «مالسلا هيلع نيسحلا ةلتق ىلعو ؛مالسلا

 ؟«مون وأ بارش وأ ماعطب اذه عم ًانهتي نمف ,مهنزح ةّدشو

 :لاق ؟هكرت سانلا عسي مك يفو ؟هيلإ دوعي ىتم فرصني ٌّمث ًارئاز هيتأي نمف :هل تلق

 ثالثلا زاج مف «نينس ثالث لك يفف ؛رادلا ديعب اَمأو .رهش نم للقأ الف ؛بيرقلا اَمأ»

 .(ةّلع نم الإ همحر عطقو «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ٌّقع دقف نينس

 نم هيلإ لصي امو «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخدي ام نيسحلا رئاز ملعي ولو

 مالسلا مهيلع ةّمئآلا ىلإو مالسلا اهيلع ةمطاف ىلإو مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ ىلإو حرفلا

 يف باوثلا نم كلذ يف هل امو «هل مهئاعد نم هب بلقني امو «تيبلا لهأ انم ءادهشلاو

 هرئاز ْنِإو ءيقب ام هراد ٌمث ام نوكي نأ ّبحأل هللا دنع هل روخذملاو لجآلاو لجاعلا

 .هل اعد ّآلإ ء يش ىلع هيف عقي اف هلحر نم جرخيل

 ام تاجردلا نم هل عفر دقو ءبنذ نم هيلع امو فرصنيف «هيلع سمشلا تعقو اذإف

 عجري ىّتح هل رفغتسيو .هماقم موقي كلم هب لكويو «هللا ليبس يف همدب طّحشتملا هلاني ال

 .""هلوطب ثيدحلا ركذو ,تومي وأ «نينس ثالث ىضمي وأ «ةرايزلا ىلإ

 ابأ وأ -مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس :لاق ءريصب يبأ نع هدانسإب هيولوق نبا ىور

 )١( راونألا راحب ١ ١5:1١ و١68/ح ١5و150.



 دلل

 :لوقي -مالسلا هيلع رفعج

 نم :تلق .مولظملا ةرايز عدي الف «ةّنجلا هاوأمو «ةّنجلا يف هنكسم نوكي نأ ّبحأ نم»

 لوسر ّبحو هيلإ ًاقوش هاتأ نم ءالبرك بحاص مالسلا هيلع يلع نب نيسحلا :لاق ؟وه
 ىلع هللا هدعقأ مهيلع هللا تاولص نينمؤملاريمأ ٌبحو ةمطاف ٌبحو هلآو هيلع هللا لص هللا

 ."7(باسحلا يف ساّثلاو مهعم لكأي ةئجلا دئاوم

 مالسلا امهيلع نيسحلا ربق راوزل رفغتست ةمطاف

 َّنأ ملع اذإ تيبلا لهأ ٌبحم َّنِإو مهتعيشل ءافولا مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةميش نم

 هترايز َّنأ ملع اذإو ,مالسلا هيلع نيسحلا ربق راّوزل رفغتستو رضحت مالسلا اهيلع ءارهزلا
 «مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطافو نينمؤملا ريمأ راوجو يبنلا راوج يف ةمايقلا موي هلعجتس

 ةبقنم لاو «ةميظعلا ةلزنملاو ةجردلا هذهب زوفلا ليبس يف سيفنو ٍلاغ لك صخرتسيس نإ
 اهدلو ربق راوزل عفشت مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ قباسلا لصفلا يف اندروأ دقو .ةريبكلا

 .اهتيرذ يّبحمو اهيبحمل عفشت اَّنأو «مالسلا هيلع نيسحلا

 «مالسلا هيلع قداصلا هللا دبع يبأ نع «ريثك نب دواد نع هدانسإب هيولوق نبا ىور

 مالسلا هيلع نيسحلا اهنبا ربق راوزل رضحت هلآو هيلع هللا لص دمحم تنب ةمطاف َّنإ) :لاق
 مهبونذ مه رفغتستف

 ع ع ع

 هيلع (قداصلا) هللا دبع ابأ تعمس :لاق .ةماسأ ىبأ نع هدانسإب هيولوق نبا ىورو

 :لوقي مالسلا

 .”97”ح / ١7ص :هيولوق نب دمحم نب رفعج - ترايزلا لماك )١(

 .”57ح 17١/ ص :تارايزلا لماك )١(

 «٠ ايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا ٠



 تصرمل سامو ريك رطل مسرع - | مظك رض

 كه

 ةمطافو مالسلا هيلع راوجو هلآو هيلع هللا لص هّيبن راوج يف نوكي نأ دارأ نم»

 .27(ةمحّرلاو مالسلا |مهيلع لع نب نيسحلا ةرايز عدي الف «مالسلا اهيلع

 هل لالذتساو هللا لوسر ةمرحل كاهتنا وه ءارهزلا ىلع ءادتعالا

 ةّيمولظمب رمألا قلعتي نيح ةّيقتلا مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةمثأ نم دحأ مدختسي مل
4 
 نب ةريغملا هبجي مالسلا هيلع ىبتجملا نسحلا مامإلا دجنو .مالسلا اهيلع ءارهزلا مهم

 يف رانلا اومرضأو مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب اومجاه نيذلا نيمجاهملا دحأ وهو - ةبعش

 مجاهو .هّلوسرو هللا ٌقاش هّنأل ءاهيف ًادلاخ منهج ران يف هريصم نأ هرّشبيف - اهراد باب

 دق هن طيعلاد] نوادي اعقارع هيما دمام تاليدشا ىو: مآ نأك يذلا كيبلا
 ش

 :ةبراوم ىندأ الب اهئاسأب رومألا مالسلا هيلع نسحلا مامإلا ىّمس دقل .يحولا

 لهأ ءاسن ةدّيس تنأ» قّدصملا قداصلا اهوبأ اهل لاق يتلا ةمطاف تيب ىلع موجحلا

 هللا براح نم ءازج سيل !هتمرُّل كاهتناو هرمأل ةفلاخمو هللا لوسرل لالذتسا وه («ةئجلا

 !مدهج رعق يف دولخلا الإ هّلوسرو

 هباحصأو ةيواعم ىلع مالسلا هيلع نسحلا هب جتحا |ميف جاجتحالا يف يمربطلا جرخأ

 ىتح هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف ٌتبرض تنأ» :ةبعش نب ةريغملا لاق هنأ

 كنم ةفلاختو .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرل كنم ًالالذتسا ءاهنطب يف ام ْثقلأو اهتيمدأ

 ةديس تنأ :[ةمطافل] هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق دقو «هتمرحل ًاكاهتناو .هرمأل

 .©)«رانلا ىلإ كريصم هللاو ؛ةنجلا لهأ ءاسن

 ."97ح / 71١ ص :ترايزلا لماك )١(

 .191 :51 يبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛5 ١: ١5 جاجتحالا (؟)



 دل

 تارفلا ئطاشب ءايحأ نونفدُي ةمطاف دلو نم ةعبس

 راغشتلا اذزيةطلبتلا لإ ا ملدسو :(دتع لآ نيعاهرلا) ناعيشي نماتعلا وو اع

 عهوفاذأو جملا رهظ هعابتاو كيبلا لهأالاوبلق وومألا هل تقثوشنا الف ءنفاقنعتلا

 مكحلا ىلإ اولصو نيذلا راص 1 لآ نم مهؤادعأ هاّيِإ مهقاذأ ام فاعضأ تاليولا نم

 نم اولسرأو «تاناوطسالا مهيلع نونبي اوراصو «ءايحأ نيّيولعلا نونفدي دّمحم لآ مساب

 :رعاشلا لاق ىتح «ربقلا رثأ وحميل هيلع ءاملا لسريو مولظملا نيسحلا ربق بّرخي

 راسي نفع نماددق ميا رفقا نكات هند
 امودهمهريق كرمعلاذه اهلثمب هيبأ ونب هاتأدقلف

 ميسر ةهويعيسمعف لست ف اوكراش اونوكي ال نأ ىلع اوفسأ

 يذلا نع هللا دبع نب ىيحي نع - ةمقلع نبا ينعي - هبر دبع نع جرفلا وبأ جرخأ
 طخس نم اذه ناك نإ ّمهللا :نسحلا نب يلع لاق سبحلا انلخدأ امل :لاق ةيناثلا نم تلفأ

 .ىضرت ىتح ددشاف ءانيلع كنم

 ىرغصلا ةمطاف نع هللا دبع انثدح مث ؟هللا كمحري اذه ام :نسحلا نب هللا دبع لاقف

 لوسر يل لاق :تلاق هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف اهتدج نع اهيبأ نع

 الو نولّوألا مهقبسي مل «تارفلا ئطاشب ةعبس يدلو نم نفدُي» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 بابلا اوحتف الف :لاق .تعمس اذكه :لاق .ةيناث نحن :تلقف «نورخآلا مهكردُي

 600 ع 1 ا . . ّ 5
 . 2 تثشعف ينوجرخاو ءام يومسو «ىمر يبو ينوباصأو نئنوم مهودجو

 )١( ص :يناهفصألا جرفلا وبأ - نييبلاطلا لتاقم 17١.

 ٠ ايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا «



 عي ممل ةساكو | ميم م يمت مس يل - | مسجد مر

 كات

 رصنتو رطمتو ةمألا زرت مهب رفن ةعبس ةمطاف ىلع ىلص

 دارفأ مه َةّمآلا دارفأ يقاب نود مالسلا اهيلع ةمطاف ىلع ةالصلاب اوفرشت نيذلا

 ةوفصلا نودّسجي نيذلا مهو «هترتع يف هوظفحو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرل اوصلخأ

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مهتمدقم يفو «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم

 نم ةجرد اوغلب نيذلا مَّئأب ةياورلا مهفصت ةوفصلا ءالؤهو .هباحصأ نم نوصلخملاو

 !رطقو رصنُتو مهب قْزرُت ةّمألا نإ ثيحب ىلاعت هللا دنع ةلزنملاو برقلا

 تقلخ» :لاق مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نع يفوكلا تارق قوز

 نب هللا دبع مهو ءنورظني مهبو نورطمي مهبو نورصني مهو نوقزري مهب ةعبسل ضرألا

 مهمامإ انأو ةفيذحو دوسألا نب دادقمو يدمحملا ناملسو رساي نب رامعو رذ وبأو دوعسم

 ةمطاف ىلع اوّلص نيذلا ءالؤه «774ْثِدَحَف كبَر ِةَمعِنب امآَوإا ىلاعت هللا لاق «عباسلا

 .""(مهنع هللا يضرو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 لاق :لاق مالسلا هيلع رفعج يبأ نع «ةرارز نع هدانسإب ديفملا خيشلا ىورو

 مهبو نورصنت مهو نوقزرت مهب ةعبسل ضرألا تقلخ» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 ريمأ ناكو ,ةفيذحو ءرامعو ءرذ وبأو .دادقملاو ءيدمحملا نالس مهنم ؛نورطمت

 ىلع اوَّلص نيذلا مهو ؛مهمامإ انأو :لوقي مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا

 ."”(اهيلع هللا تاولص ةمطاف

 )١( ةيآلا :ىحضلا ةروس ١١.

 ) )0ص :تارف ريسفت  0١1١ل شك

 ) )9:؟7 يبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛© ص ديفملا خيشلا - صاصتخالا 7460.



 -نكاا

 اهاتباو اهلعبو اهوبأو ةمطاف ةنجلا لخدي نم لوأ

 لاق .«نيسحلاو نسحلاو ةمطافو تنأو انأ ةنجلا لخدي نَم لّوَأ ْنِإ) :مالسلا هيلع

 .""(مكئارو نم :لاق («؟انوبحمف» 3

 من

 عض 1

 6 لع

 ةمايقلا موي نابكرلا نم مالسلا اهيلع ةمطاف

 تاذ (هلآو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر جرخ :لاق «سابع نبا نع قودصلا ىور

 اي ءراصنألا رشعم اي» :لوقي وهو «(مالسلا هيلع) بلاط يبأ نب يلع ديب ذخآ وهو موي

 ةنيط نم تقل نإ الأ هللا لوسر دمحم انأ ءبلطملا دبع ينب رشعم اي مشاه ينب رشعم

 .(رفعجو ةزمحو .ٌللعو انأ :يتيب لهأ نم ةعبرأ يف ةموحرم

 هّنِإ ءكّمأ كتلكث» :لاقف ؟ةمايقلا موي نابكر كعم ءالؤه :هللا لوسر اي :لئاق لاقف

 اًمأو «قاربلا ىلعف نأ اًمأف :هللا يبن حلاصو «ةمطافو معو ءانأ :ةعبرأ الإ ذئموي بكري نل

 ىلعف يلع امو ,ترقُع يتلا هللا ةقان ىلعف حلاص امو ءءابضعلا يتقان ىلعف يتنبا ةمطاف

 نانلاو ةنجلا نيب فقيف «ناوارضخ ناتّلح هيلع .توقاي نم اهمامز «ةنجلا قون نم ةقان

 لوقيف :مهقرع مهنع فشنتف ,شرعلا لبق نم حير بهتف «ذئموي قرعلا سانلا مجلأ دقو

 يدانيف ءلسرم يبن وأ برقم كّلم اّلِإ اذه ام :نوقيدصلاو ءايبنألاو نوبرقملا ةكئالمل

 هّنكلو ؛لسرم يبن الو بّرقم كّلمب سيل اذه َّنِإ ,قئالخلا رشعم :شرعلا لبق نم ٍدانُم
 ("”.«ةرخآلاو ايندلا يف هللا لوسر وخأ بلاط يبأ نب لع

 ."4155حر/ 48:17 يدنحلا يقتملا - لامعلا زنك )١(

 .- 705 / 775 ص :قودصلل يلامألا (؟)

 «٠ ايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا ٠



 كة

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةرايز 4 ةميظعلا يناعملا

 اذه هنك اف !ةرباص اهدجيف ءاهاّيإ هقلخ لبق ءارهزلا هتَمَأ ميكحلا ٌبرلا نحتمي

 ناحتمالا ةقيقح اف !ًامامإ سانلل هلعجيس نإ هّبر هل لاقف ,نهمتأف ٍتاللكب هَّبر َميهاربإ

 دقل !؟(ةنحتمت) بقل اهيلع قلطُي نأ تقحتسا ىّتح ءايبنألا متاخ ةعضب هتزاتجا يذلا

 اهب تلثمت يتلا تايبألا يف بيجعلا اهربص نم ءىش نع مالسلا اهيلع ءارهزلا تفشك

 :اهيلع هللا مالس املوق يف «بيبحلا اهيبأ لاحترا دعب

 ايلايل َنرِص ماَيألا لع تّبَص اهتأولٌبئاصم ًيعَتَبَص

 ةّمهدم ةميهب ٍلايل ىلإ اهقارشإو اهجهوب ماّيألا 1 يتلا بئاصملا كلت ةبيجع

 بجعأو !ةمولظملا ءارهزلا ىلع تّبُص يتلا بئاصملا كلت - ّدب ال - ٌةبيجعو !تاملظلا

 عي ممل ةساكو | ميك م يمت مس يل - | منجد مر !هتبيبحو اهّيبن ةعضب مضه ىلع ءايبنألا متاخ ةّمأ رقاظت اهنم

 وبأ انثدح :لاق ءيضيرعلا ىسيع نب دمحم نب ميهاربإ نع هدانسإب يلماعلا رحلا ىور
 ةنحتمُت اي :لقف مالسلا اهيلع كتدج ربق ىلإ ٌترص اذإ» :لاق موي تاذ مالسلا هيلع رفعج

 ءايلوأ كل انأ انمعزو «ةرباص كنحتما امل كدجوف ِكقلخي نأ لبق كقلخ يذلا ِكنحتما

 كلاس انإف :ةيضو هب ىتاوددلاو هيلعدللا له كوبأ هياناثآ ام لكل: ةوزياتطو قوقّدضصمَو

 .22(كتيالوب انرّهط دق اَنأب انسفنأ رّشبنل مهل انقيدصتب انتقحلا الإ كانقّدِص انك نإ

 .775/8- 7517 :1 54 يلماعلا رحلا - (تيبلا لآ) ةعيشلا لئاسو 0 )١(



 >كقلا

 ةيسنالا ءاروحلا لبقتست ءامسلا لهأ بكاوم

 ةروتبملا ةريصقلا اهتايح تاحفص رخآ يوطتو مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس لحت رت

 هلآو هيلع هللا لص ىفطصملا دّمحم مهمتاخو ءايبنألا فرشأ اهلبقتسيف «ةطيسبلا هذه ىلع

 نم تاوامسلا لهأ بكاوم امبب فحت «مالسلا هيلع ليثربج ىلاعت هللا يحو نيمأ هعمو

 ءايندلا نم هتناحيرو هتعضب هلآو هيلع هللا ىلص ءايبنألا متاخ لبقتسي .نيبرقملا ةكئالملا

 مأ - هيرتأ ؟هتّمأ نم هدعب اهباصأ اّنع اهءاسو لاحلا اهربختسا ول ىرت هبيجتس يذلا اف

 !؟اهرارمحاو نيعلا ةمطل نع هربخت اهارتأ !؟سانلا ءافج همّشه ًاعلض - هنم يبحتست

 !!كل ريخ كمامأ |مف «ةّينب اي يمدقأ :هتبيبحل هللا لوسر لوقي

 ةمطاف تتام» :لاق مالسلا مهيلع هئابآ نع ءدمحم نب رفعج نع :راونألا حابصم

 هيلع هدج نع «هيبأ نع ,نسحلا نب هللا دبع نعو «ءاشعلاو برغملا نيب ام مالسلا اهيلع

 ًاداح ًارظن ترظن ترضتحا امل هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف َّنأ» مالسلا

 يف مهللا .كلوسر عم مهللا هللا لوسر ىلع مالسلا ءليئربج ىلع مالسلا :تلاق مث

 ؟نيرت ام :اه ليقف ؟ىرأ ام نورتأ :تلاق مث «مالسلا راد كرادو كراوجو كناوضر

 ةينب اي :لوقيو .هللا لوسر اذهو «ليئربج اذهو «تاوامسلا لهأ بكاوم هذه :تلاق

 .""(كل ريخ كمامأ اف ,يمدقأ

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةايح 2ث ةمكاحلا طباوضلاو سسألا

 (ةّيناسنإلل ةحول عدبأو عورأ ةريصقلا اهتايح ةريسم يف مالسلا اهيلع ءارهزلا تمسر

 اهوبأ اهنع رّبع دقلو .ةقحلا ةّيمالسإلا ميقلا ينعأ ؛لامجلاو ريخلا ميق تدّسج دقلف

 .راونألا حابصم نع 7٠٠١ : 4 يببلجملا ةمالعلا - راونألا راحب )١(

 «٠ ايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا «



 كك

 !!«ةمطاف ناكل ءًاصخش ٌنسحلا ناك ول» هلوقب هلآو هيلع هللا لص لسرملا

 :ءاللدنلا اهيلط ءازهزلا ةايح ىف ةنكافلا سسألا نم ةعودج نصالخشتا نكميو

 اهسفن اضر كلذ يف ءاوس) قولخملا اضر ىلع ىلاعت قلاخلا اضر ليضفت ساسأ - ١

 .(اهاوس اضر وأ

 .ةينافلا ايندلا ىلع ةيقابلا ةرخآلا ليضفت ساسأ -؟

 .ةّيلئاعلا ةايحلا يف لا لا ىغ دايتعالا نساسأ -*

 .ملاظلا ةدهاجمو قحلاب رهجلا ساسأ -5

 .(ٌلئاعلا دهزلا روص نم ةروصك) شيعلا يف ةطاسبلا ساسأ -

 .سفنلا ىلع نيرخآلا ليضفت و «درفلا ىلع عمتجملا ليضفتو راثيإلا ساسأ -5

 .ةدابعلا بح ىلع لافطألا ميلعتو ليللا مايقو ةدابعلا ساسأ ١-

 .سفنلا ىلع دالوآلاو جوزلاو بألا ليضفت ساسأ -4

 عي ممل ةسكو | ميم م يمت مس يل - | منجد مر .ةايحلا رومأ يف ةكراشملا ساسأ -4

 .جوزلا رايتخا يف يونعملا رايعملا ةيمكاح ساسأ -

 .جوزلا رايتخا كالم يف ةّيلهاجلا ميقلا يفن ساسأ ١-

 .نيمدختسملاو مدخلا قوقح ةاعارم ساسأ -

 .ةّيلئاعلا ةايحلا يف ةرواشملا ساسأ ةّيمكاح - ١

 ا ءاضعأ نيب لباقتملا مارتحالا ةياعر ساسأ - ١4

 .نيجوزلا نيب تيبلا يف لمعلا ميسقت ساسأ-6 0
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 .(هللا يضري ام يف) جوزلل ةجوزلا ةعاط ساسأ -7

 .ةلئاعلا ءاضعأ نيب نواعتلاو لمعلا مارتحا ساسأ - ١
 و

 .مالسإلا نع عافدلا يف ةرسألا دارفأ عيمج ةيلوؤسم ساسأ -

 .لافطألا ةيبرتب مامتهالا ساسأ -4

0 1 
 .لكاشملا لح يف ةيونعملا رومآلاب ةناعتسالا

 مالسلا اهيلع ءارهزلا دولخ رارسأ

 نم هتناحيرو ءايبنألا متاخ ةعضب مالسلا اهيلع ءارهزلا دولخ رارسأ مهأ نم لعل

 سانلا هللا رطف يتلا ةرطفلا عم مغانتت ةقيمع ةرظن ايندلا ةايحلا ىلإ اهترظن وه ايندلا

 نم هدابع اهيف قلخ الو اثبع ايندلا قلخي مل ىلاعت هللا نأ دقتعت مالسلا اهيلع يهف .اهيلع

 ىلع روما هيف رّدق ِهَّنأو .ةمكحو فده ل هئاجرأب دوجولا قلخ هّنَأو .بعللاو وهللا لجأ

 لكألل ناسنإلا قلخي مل هتمكحو هتمظع تّلج قلاخلا َّنِإ .ةقيقد ةدّدحم طباوض ساسأ

 يف ريسلل هبدنو «هتعاطو هتدابعل هقلخ لب ءبعللاو وهللا لجأ نم هقلخ الو «مونلاو

 .لامكلا جرادم ىقرأ ىلإ ٌومسلاو ّيونعملا يقرتلاو لماكتلا قيرط

 «ةرخآلل ةعرزم اهرابتعاب ايندلا ىلإ رظنت مالسلا اهيلع هللا لوسر ةعضب تناك دقلو

 ًاقده تسيل يهف «يونعملا لماكتلل ةليسوو «قابسلل ًاراضمو دّوزتلل ًاراد اهرابتعابو

 نمو .لاوزلل ةلئام ءءاضقنالا ةعيرس يه لب «ةدلاخ ةيقاب تسيل اَّنَأ !ك ءاهتاذ ٌدح يف

 اهّنأل ءاهمعنو ايندلا بهاوم نع ضرعُت مالسلا اهيلع ءارهزلا نكت مل قلطنملا اذه

 اهنم ناسنإلا ديفتسي نأ لجأ نم معنلاو بهاوملا هذه لك قلخ دوجولا قلاخ ْنَأ دقتعت

 تارمث عورأ وه - لوسرلا ةناحير هارت اك - ناسنإلاف ؛هلماكتو هدشرل ةليسوو ةمدقمك

 ءايندلا عدوت مالسلا اههلع ةيسنإلا ءاروحلا - نورشعلاو سماخلا لصفلا ٠

0 



 عيب ممل ةساكو | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

 كك

 يف هتفيلخ هلعجو .هحور نم ىلاعت هيف خفن .هناحبس قلاخلا رون نم ٌعاعش وهو ءدوجولا

 ةمدقم وه لب «ًادبأ ًءانف سيل توملا َّنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا دقتعت |( .اهيلع ًاّيقو هضرأ

 .هناوضرب زوفلاو هباوث لينو «هناحبس قلاخلا نم برقلل

 لب ءاهتنيدم الو اهٌرصعو اهنمز اهّدحي ملف «ناكملاو نامزلا زجاوح (اهيبأ ّمَأ) تّطخت

 ءاطعلاب ةقزللا ةيظعلا نايس هداقو ةدكمللاو نونضعلا ]3 قءابسلا كل ةومأ تناك

 دهع يتلا ةلاسرلا ءادأ ىلإ اّلِإ ىعست الو ىلاعت ٌنحلا اضر يف اّلإ رّكفت ال ةيحضتلاو راثيإلاو

 .اهتكرح نّولو اهلامعأ رّيم يذلا عباطلا امه صالخإلاو قدصلا ناكو ءاهب اهقلاخ اهيلإ

 ةذللا لدبتست ملف «ىلاعت هللا قالخأب مالسلا اهيلع هللا لوسر ةناحير تقّلخت دقل

 يف ةيونعملا رومألاب تناعتسا املاطلو .ىرخأ ةّذل يأب هبرُقو ىلاعت هللا ركذ يف ةّيونعملا
 اّلِإ ضعبلا رّكفي ال يتلا الا وومألا نع ابقي اعكناوا كانت ري ردكخلا ساوع

 .اهقفأو اهرادم 2 رود الو

 قحلا ةرصانمو «ةيالولا نع عافدلا ءاول لمح يف ةقاّبسلا مالسلا اهيلع ءارهزلا تناكو

 ةحاس يف ةيلاغلا اهتايحب تحض دقو «نايغطلاو ملظلل يّدصتلا يف ةقاّبسلاو «ةّيرحلاو

 ةافو دعب ةسّدقملا ةّيمالسإلا ةريسملا ىلع أرط يذلا فارحنالل ةّيدئاقعلاو ةيركفلا ةهجاوملا

 :ةلاييلاو ىلا ةاعو لكل ةرداقو ةرتمأ لاجتلا دهب كداكورهنلاو هلغشا ليفت كوسر

 «ةيهلإلا فراعملا باستكا يف ىربك ةسردم اهيلع هللا مالس ةثّدحملا ةثّدحملا تدّسجو

 كلت نايب يف ةصرف كرتت ملو «ةيماسلا ةيناسنإلا تافصلاو تالاكلل ىمظع ةعماجو

 ءاسنلا نيب ةعيفرلا ةّيناسنإلا تالامكلاو ميقلا ثب اهنأش نم ناكو ءاهسيردتو فراعملا

 .اهتابسانمو ةايحلا تالاجم فلتخم يف نهب يقتلت تناك يتاللا



 0 ل ةثّدحملاو ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ا ةكلجتلاو ةئلحملا

 37077011011 1 ]| ]1]1]ز]1]1 000 ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا

 000000 0 0 0 مالسلا اهيلع ءارهزلا ءامسأ نم (ةثّدحملا)

 01 1 1 1 11 مالسلا اهيلع ةمطاف فحصم

 و بوب وب ل كل كلمي كلم لك مسا هيف مالسلا اهيلع ةمطاف فحصم

 ١١ 1 رقما بعل ا و اسما سس ماقال نوكي امو ناك ام ملعت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0 ا 0000151111 د د6 ةثّدحملا مالسلا اهيلع ءارهزلا

 110111111 1 ]ز ] ] ز ز ز ز ]زب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ثيدحو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 11111 1 00 -بب---د+ مخ ريدغ ةصق ةاور ةلمج نم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 00 ]6 مخ ريدغ موي هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا لوق نع مطاوفلا ثيدح

 10107101 1 ] ] ] ] ]ز] ]ز ]ز 11111 حوللا ثيدحو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0 مهمئاق مهٌّرخآ ,ةعست ةمئأ وبأ مامإ نبا مامإ نيسحلا ْنِإ ثيدح لقنت ءارهزلا

 0 اا ا (ليئارسإ ينب ءابقن ددع هللا لوسر دعب ةمثألا) ثيدح

 ل مهتبصعو ةمطاف ينب لو هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنِإ ثيدح

 1 هنم جورخلاو دجسملا لوخد دنع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةنس

 1 ضيرملا نع ملقلا اوعفري نأ ةكتالملا ىلإ يحوي ىلاعت هللا

 000011 ] ز]ز]ز]ز]زؤز ]ز]ز]ز]ز]ز]ز ز]ز]ز] ] ]7 مالسلا امهيلع نينسحلل هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذيوعت

 00 مالسلا امهيلع نينسحلا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيروت ثيدح

 000 0 0 اهيف هب قحلي نم لّوأ اََّنأو «ةنجلا لهأ ءاسن ةديس اَّنَأ ءارهزلا ربخي يبنلا

 1 ويل ا ل هسفنب هل ئفاكملا وهف ةعينص هللا لوسر دلو نم لجر ىلإ عنص نم

 00007711 3 زي ةنجلا يف اهتلزنمب مالسلا اهيلع ةمطاف ربخي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 00000111 000“ 7 مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةياورب ءاسكلا ثيدح

 000000010 1 ب تارفلا ئطاشب اهدلو نم ةعبس نفدب ربخت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0 رونلا ءاعد ناملس مّلعت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ٠ تايوتحملا ٠
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6 

 ك0 مهئاسنل مهمركأو بكانم مهنيلأ لاجرلا رايخ

 ك1 76 مالسلا امههيلع نينمؤملا ريمأ لضف يف ثدحت ءارهزلا

 ام و (يدعب ةفيلخلاو مامإلا تنأ !يلع اي) ثيدح

 1100 ةنجلا يف كتعيشو - بلاط يبأ نب اي - كّنِإ

 1 ا ناقرتفي ال يلع عم نآرقلاو «نآرقلا عم يلع

 20 الح مهلضفأو ًامالسإ مهلوأو ًاملع سانلا ملعأ كجوز

 000 ا هتوم دعبو هتايح يف مالسلا هيلع ًايلع بحأ نم ديعسلا

 00 هتدالو ذنم ًابنذ هيلع ابتكي مل نينمؤملا ريمأ ابتاك

 20000 هدلوو يلع :هللا لوسر دعب ةمئثآلا مه فارعألا لاجر

 )ظل ةّمألا هذه اوبأ مالسلا امهيلع يلعو دمحم

 270 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع مالسلا نهيلع تايمطافلا ثيدح

 200 اهرابخأب هثّدحتف ضرألا لأسي مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 00 هلايعل مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ حدك ةّصق يورت مالسلا اهيلع ةمطاف

 2 لا ا ةصلختسملا سوردلا

 ا راثيإلا ةوسأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 111110101101006 ىلاعت هللا ليبس يف تاذلا ناركن ةورذ ىلإ قيلحتلا

 1]1]1]]121111111]ز]ز]ز008 (ىتأ له) لوزن ةصق يف راثيإلا ةّمق

 00 زبخ ةرسكب قدنخلا رفح ءانثأ اهسفن ىلع اهابأ رثؤت مالسلا اهيلع ةمطاف

 ا اهراغصو اهسفن ىلع اهابأ مالسلا اهيلع ءارهزلا راثيإ

 )»6*5 اهينباو اهسفن ىلع اهجوز رثؤت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 505 اعئاج ايبارعأ هب رثؤتف اهقنع نم اهدقع عطقت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ا 08 ءاعدلا يف اهناريج رثؤت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ديدجلا اهفافز صيمق اهيلإ عفدتف ًالئاس اهسفن ىلع رثؤت مالسلا اهيلع ءارهزلا
 00 مالسلا اهيلع ءارهزلا قح يف (مهسفنأ ىلع نورثؤيو) ةيآ لوزن

 كا ا دا جل 0 ادام امن اهتيراج اهتلماعم يف مالسلا اهيلع ةمطاف راثيإ



 ا اهيبأ نم الدب صاصقلل نينسحلا اهيدلو ضّرعت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 1ظ101 000 0 ا ةصلختسملا سوردلا

 رشاعلا لصفلا

 100000 1 0 ] ] ]1 ]1]1ز]1]1]ذ]1]1]1]1ذ1ذ]ذ]1]ذ]ذ]1] 1 ةعانقلاو دهزلا ندعم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0101101110 ؟دهزلا وهام

 )1117 1 0 ]| ]1]1]ز]] 0 دهزلا ةايحل يعاولا رايتخالا

 2100111 1 ]11 !اهوبأ اهادف تلعف !اهوبأ اهادف ٌتلعف

 000 ةريثك عضاوم يف لخنلا فعسب ةعقرم ةلمش يدترت ءايبنألا متاح تنب

 217 ا د ما وول اضل ب اوم رت تم اهدلو عضرتو نحطت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 000 فيلب ٌوشحم مدأ ةداسو دسوتتو شبك باهإ ىلع اهليل مانت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 1010000011 1 ب6 ًاريعشو ًارمت ضرتقتل اهتوسكو اهعرد نهرت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 /5 .اهسأر فشكنا اهمادقأ تّطغ اذإو ءاهمادقأ تفشكنا اهم اهسأر تّطغ اذإ ةفيطق ءارهزلا ةفحلم

 00000 0  ز ز ز ز ز 0 اهادي ىمدت ىتح ىحرلاب نحطت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ل ل ا بيبزو رمت اهسرع ةميلوو أ لمرلاب شورفم مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب

 010 لئاسل اهلوانتو اهتدالق عطقت مالسلا اهيلع لوتبلا ةقيّدصلا

 00 ا ا 1 ا 0600000 ةعئاج ةضيرم ءايبنألا متاخ تنب

 000000000 ب9 ىحرلاو عردلاو فيسلا الإ مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب يف ةضف دجت مل

 10000 0 10 شبك باهإ اهشارفو ديدح نم عرد مالسلا اهيلع ءارهزلا قادص

 91 واسوا اخو هي قا يرق هوا ظولا طوب توملل دادعتسالا

 4 م ما ملا عموما ومو دوس كلامو م دعما ةاممم نق قمم هموم هن عما همم د ةصلختسملا سوردلا

 رفع ىذانلا لضفلا
 و ا ل ءايحلاو فافعلل لماكلا لاثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا

 00 ااا ُفافَعلا ةدابعلا لضفأ

 00 ]| ]ز ]| ]| | 111 “6 ةفيفعلا مكئاسن ريخ

 )1ظ1100 0 ]| ]ز] ]1ذ]ز] ]111 لاجّرلا نهاري الو لاجّرلا نيري ال نأ ءاسنلل ريخ

 ا ا ةلماك ةروصب اهءاجتحا دعب لوخدلا يف هبحاصو اهيبأل نذأت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 كا ل يا و هكا ىمعألا نع بجتحت مالسلا اهيلع ءارهزلا 00000

 «٠ تايوتحملا ٠
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 كا

 اذن ملل تيبلا جراخ لمع امل نمضيو «تيبلا لمع اهجوزل نمضت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 00000 هئارسإ يف ٌنهدهاش ءاسن باذع ّرس نع اهابأ لأست مالسلا اهيلع ءارهزلا

 000000 0 بو توملا دعب باجحلل زرتحت مالسلا اهيلع ةيسنإلا ءاروحلا

 00001111 ذ 1 ] ] ] ]ز ] ز]ز]ز]ز]ز] ز]ز] ]1 رون نم نيتلح ةمايقلا موي اهوسكي نأ ةمطاف ىلاعت هللا دعو

 ا ةيراج فلأ نوعبس الوحو سورعلاك ةنجلا ىلإ ٌفزت ءارهزلا

 121011 1 ] ] ] ز] ] ]ز] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]1] ]111 ةصلختسملا سوردلا

 رشع يناثلا لصفلا
 1110 بو وطاولة مولا ممل ةطلسلا فارحنا ةهجاوم بيلاسأ عّونتو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 وطوال هاج كج نقارن وب ا كدفب ةبلاطملا

 ١ و وو عا قب ف كدت قدما طاطا كسا ون نك دانا ردكم اهيبأ نم اهثرإب ةبلاطملا

 10011 ا ] ] ] ]ز]ز]ز]ؤ] |]|] ]| ]| 1 000ا11 ىبرقلا يوذ مهسب ةبلاطملا

 1 اا سوا خ مهراصنتسال راصنألا تويب ىلع رودت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 10100000 0 د7 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دجسم يف مالسلا اهيلع اهتبطخ

 00 0 راصنألا ءاسن عم مالسلا اهيلع اهمالك

 0 رادلا ىلع ءادعألا موجحل اهيّدصت

 000 0 000001 اهيبأ ىلع لصتملا اهؤاكب

 1 اهتدايعل امدق امل نيلجرلا عم اهتهجاوم

 0 ]1 ]#]#] 11111 اهيلع لوخدلا نم ةشئاع اهعنم

 00 ] ] ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز] ]1 ]6 اهيملاظ نم دحأ اهنفدو اهعييشت رضحي ال نأ اهتّيصو

 ١1 يف م همس هس و جلاب جل ل اليل اهنفدب اهتّيصو

 11 لا لايجألا ربع ةّيودملا مالسلا اهيلع ةمطاف ةخرص لوهجملا ربقلا

 00000000 ا ] ] ز]ز] ]ز]ز] ]ز]ز ] ز]ز|]1ز]1]1ذ ةهجاوملا ىوتسم يف مالسلا اهيلع ءارهزلا جردت

 1011111 1 ]1 ]1 ]1 1]1]1]1]1]1]1]1]1]|1ز]ز]1] ]1 ]1 8 :ةيباجيإلا اهروص يف ةهجاوملا

 0 راصنألاو نيرجاهملا تويب ىلع رودت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 210000 0 ]ز]ز]ز ]زا راصنألا دحأ نم ةرصنلا بلطت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 1001011 ]| ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز ز]ز]ز] ]ز ز]ز ز ز]ز ]© هللا ىلإ اهتيمولظم وكشت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 1 ل ةيبلسلا ةهجاوملاو ةعطاقملا بولسأ ىلإ أجلت مالسلا اهيلع ءارهزلا



 122 ةمكاحلا ةطلسلا ملظ نايب يف رعشلا فيظوت

 0001 ]1 ]10 ةصلختسملا سوردلا

 رشع ثلاثلا لصفلا

 0 ملعتلاو ميلعتلل ةيمطافلا ةسردملا

 0 ]1 ]1515 مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ملي

 )1 ا 000 ملعلا باستكا يف داهجلا ةوسأ مالسلا اهيلع ءارهزلا

 )11 مالسلا اهيلع ةمطافل يوبنلا ميلعتلا

 110000  ز ز ز ز ءارهزلا هتعضبو هتنبا هِمّلع امم لضفأ ًادحأ هللا لوسر ملعُي م

 ١16 9 وول كول را 438 ووكر احم تانمؤملا اهب رمأتف ءاسنلا ماكحأب ةمطاف رمأي يبنلا

 1 اما ل ملا اا اثيدح اهملعيف اهرمأ ضعب هللا لوسر ىلإ وكشت ةمطاف

 0 ةرخآلاب ٌثتئجو ايندلل ٌثبهذ :مالسلا اهيلع ةمطاف

 000000 0 ]ا اهمساب فورعملا حيبستلا مالسلا امهيلع ةمطاف ملعي يبنلا

 0 0 ز ] 0 ز ]| 1 ز ز ز ]  ز ءاخسلاب هتنبا رمأي هللا لوسر

 00000000 0 ]  ] ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز] ]ز]] هل بيجتسا الإ دحأ هب وعدي ال ًءاعد هتنبا يبنلا ميلعت

 101 ل وروما ارفف وأ فوعاس جب ا دئادشلا عفدل ًءاعد اهلعبو ةمطاف ملعي يبنلا

 0 قرألا عفدل ًءاعد مالسلا اهيلع ةمطاف ملعي يبنلا

 0 ا ا ] ] ] ] ] ] ]ز]ذ]ذ]ذ1]ذذ]]ذ ةكعولا عفرل ًءاعد اهيبأ نم ملعتت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 00000 جئاوحلا ءاضقل ًءاعد اهلعبو ةمطاف ملعي يبنلا

 110001 0 ] ]ز ] ز ز]ز]ز]ؤ ] ] ]ز] ] ] ز ] ] ز زؤزؤ فيضلا ماركإ مالسلا |مهيلع ءارهزلا مّلعي هللا لوسر

 000 ا مداخلا عم تيبلا لمع ميسقتب هتنبا يصوي يبنلا

 00 ا 1 10 ا ىوتملا ةلئاع ماعطإب ءارهزلا رمأي يبنلا

 0000001 1 ] ] ز ز ز]ز]ز]ز] ز ٌيبنجألا لجرلا نم لماكلا رّبستلا ةمطاف ملعي يبنلا

 100010 0 0 ]1 001 ةعمجلا موي ءاعدلا ةباجتسا تقوب هتنبا ربخي يبنلا

 00 ااا 1 1 ائيش اهجوز لأست ال نأ ةمطاف رمأي يبنلا

 11011 1 ز ز]ز]زؤز]زؤز]ز]ز]ز]زؤز هدقف ةبيصم دنع عزجلا مدعب ءارهزلا يصوي يبنلا

 6 3 ل ام قا اماما ا هاما ساسسا» !برلل ىضرأو بلقلل ىيحأ اََّنإَف (هبأ اي) يلوق

 001 ا 0 ءايشأ ةعبرأ لمع دعب الإ مونلا مدعب ءارهزلا رمأي يبنلا

 ٠ تايوتحملا ٠



0 

 0 ءاسنلا رارش باذع نع اهابأ لأست مالسلا اهيلع ةمطاف

 5-50 ملعلا نازيم ةقالع مالسلا اهيلع ءارهزلا ةيمطافلا ميلعتلا ةسردم

 53000000 ديجمتلاو ليلهتلاو سيدقتلاو حيبستلا ةكئالملا مّلعت ةمطاف

 ةلزانلاو مغلاو مهملاو ةجاحلا يف ًءاعد مالسلا |مهيلع نيسحلا ملعت ءارهزلا

 20 ىّمحلا عفدل ًءاعد ناملس ملعت ءارهزلا

 0 رادلا مث راجلا :اهدلو يصوت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0000 0  ز ز ز ز ]7 مالسلا اهيلع ءاسنلا ةديس فيرعت بسح ةعيشلا

 0 ملعلا ةيكزت اهتعيش مّلعت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 .. نيدلا يف ةججاحملا يف نينمؤملا ةرزاؤم باوث نّيبت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 2120000 هتالصب نواهتملا ةبوقع يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ثيدح

 5 اهريغص ماعطإو ماعطلا غضم يبصلا تاذ ةمئاصلا ةأرملا ناكمإب

 12ش اهيبأ ليحر دنع دادعتلا كرتو ءاعدلاب ءاسنلا رمأت ءارهزلا

 اا ساب مالسلا اهيلع ءاسنلا ةديس دنع مايصلا طورش

 000 ردقلا ةليل ماني اهلهأ نم ًادحأ عدت ال ءارهزلا

 1210000 ءاعدلا ةباجتسا تاعاس يف وعدت مالسلا اهيلع ةمطاف

 5000 مهدنع وعدتو ٍلصتو ءادهشلا روبق ةرايز ىلع بظاوت ءارهزلا

 12110 ةالصلا يف نواهتلا نم رَّذحت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 50 اهدالوأ ىعرت ةبيرقب اهدعب جاوزلاب اهجوز يصوت ءارهزلا
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 0 اا ا ل فر و ةيقتلاو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 00 ا اهتذيملتو ءارهزلا ةمداخ ةضف ةصق

 1 111 11 0 مالسلا اهيلع ةمطاف ةلقب دئاوف

 )ش7 ةصلختسملا سوردلا

 رشع عبارلا لصفلا

 و واخاف اا ىربكلا ةقيدصلا ىه ةمطاف

 1011100 1 1 ] ] ] ]ز]ز]ز]] ]111 ا اهدلو يذلا الإ ءارهزلا نم ةجهل قدصأ تيأرام



 0000000 دز ةنئاخ الو ةبذاك ينتدهع ام

 0 كوالا فورت فرو اين نق كو قوما قب يملا فا عقلا

 ل ةديهش ةقيدص مالسلا اهيلع ةمطاف

 و ةكرابملاو ةقيدصلا ىلاعت هللا دنع ءارهزلا ءامسأ نم

 1111111 يتتبا لثم ةقيّدص ةجوز تيتوأ

 0 قيذدص الإ اهلسغي ال ةقيذص ةمطاف

 ... مالسلا امهيلع ةمطاف ةقيّدصلا نع ةصق لقني يركسعلا مامإلا

 5ظ*ش 00 هتيب لهأو دمحم نيقداصلا ةعاطب رمأي ىلاعت هللا

 0000 0 0 0 8 ةصلختسملا سوردلا

 شع ىباطا لصفلا
 0 هرمأل اهللاثتماو ىللاعت هللا ءاضقب مالسلا اهيلع ءارهزلا اضر

 0 هتليضف يف درو امو هتقيقحو هللا ءاضقب اضّرلا ىنعم

 ا ولا م وما مالسلا اهيلع ةيضارلا ءارهزلا

 #5 0 «ةيضارلا» ىنعم يف

 0 هلوسرو هللا اضرب ةيضار ءارهزلا

 5000 لوسرلا ةادانم يف ىللاعت ٌبرلا رمأل ءارهزلا لاثتما

 0 ما نيملاعلا بر هللا يضر ىتح ةمطاف تيضر ام

 م هلوسرو ىلاعت هللا نع ةيضار ءارهزلا

 00 ىلاعت هللا ءالآ نم ايندلا ةرارم ربتعت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ... همكحب ىضرتو هللا ءاضقل مّلستف نيسحلا لتقب هتنبا ربخي يبنلا

 0 نينسحلا ةيمست نم اهلعبو ءارهزلا فقوم

 0 ةمئألا ءامسأ ةفيحص صوصخب ىبنلا ىهنل لثتمت ءارهزلا

 11111111 هئاضقو هللا رمأ ىلع نورباص اهانباو اهلعبو ءارهزلا

 -58-9 اهتيب باب ىنثتست ءامسلاو «باوبألا دس رمأل لثتمت ءارهزلا

 يبنلا رمأب ءارقفلل هلسرتو اهباب ىلع نم ىّشوم أرتس عزتنت ةمطاف
 5010 جحلا يف هلآو هيلع هللا لص يبنلا رمأل لثتمت ءارهزلا

 اا 0 00000101ذذذ-1ب-ب-ببب ةصلختسملا سوردلا

 ٠ تايوتحملا ٠
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 كت

 1211700 ةدابعلا يف ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ا جوا قاب اوك قلما لارج راق ماا ةدابعلا يف ىلعألا لثملا

 ل ىلاعت هللا ةفيخ نم ةالصلا يف جهنت ءارهزلا

 0 نيِباَوَألا ةالص مالسلا اهيلع ةمطاف ةالص

 هتدابع ىلع ةلبقملا مالسلا اهيلع ةمطاف هتّمأب هتكئالم يهابي ىلاعت هللا

 00 اهبارحم يف موقت نيح ءارهزلا ىلع مّلست ةكئالملا

 176 اهامدق مروتت ىتح بارحملا يف موقت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ... اهلعب عم هلل دّجهتتف اهجاوز ةليل ربقلا ركذت مالسلا اهيلع ةمطاف

 50 راهنلا يف تارم ثالث ةنيدملا لهأ ىلع اهارحم يف رهزت ةمطاف

 00000 اليلق الإ ليللا نم وعجم ال اهاتباو اهلعبو ءارهزلا

 22 حبصلا دومع حضتي ىتح اهءارحم يف موقت ءارهزلا

 1 ا نآرقلا ةوالتب مالسلا اهيلع ءارهزلا مامتها

 11111 1 مايصلاب مالسلا اهيلع ءارهزلا مامتها

 ا ا ا م ا باذعلا ةيآ لوزنل يكبت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 1111 همسا هيف ركذُيو عفرُي نأ هللا نذأ تيب مالسلا اهيلع ةمطاف تيب

 11111111 1 1 11 ب اهافكو اهرهد ىلع اهناعأف هللا ةعاطل تغّرفت ءارهزلا

 01211111 1 ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]1]1ذ1] 1 هباب اهابو هللا لوسر تيب ةمطاف تيب

 سم وس رة نتالان كل ةماعلا ساس مالسلا اهيلع ةمطاف ةرهاطلا ةالص

 7*2 ]11 ا ا مالسلا اهيلع ةقيّدصلا ةالص سابل

 10001 ديحوتلا يف ةوسأألا مالسلا اهيلع ءارهزلا
 هم د محك ا هك قم محك ع أ مج و ترهل هدم ف ل دك قو جو ف ل هنن نك نإ هج ف د هك د ديحوتلا ليوأت صالخإلا

 1 ا هدا طة او هال اع و اجاب او نر ااماب ديحوتلا ققحتل طرش موصعملا مامإلل رارقإلا

 سس طا خا فقام ولا حو ىلاعت هللا ديحوت ةرطف بولقلا نيمضت

 3 واوا طش قمم اق لفل سا جلا طف شا قدم ارو 31 وجم ا رابع فدعا ةيدحألا تاذلاب ىلقعلا ناعذإلا



 0 01 ةيبلسلا ىلاعت هللا تافصل مالسلا اهيلع ءارهزلا نايب

 500 ا ةقلخلا نم فدهلاو يلاعفألا ديحوتلل مالسلا اهيلع ءارهزلا نايب

 '1'غشش'”ه باقعلاو باوثلا ةفسلف

 00 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةيعدأ يف ةيديحوتلا نيماضملا

 اا و او وو عطب ايدل وجبس و اكووا ديعن جام ةصلختسملا سوردلا

 رشع نماثلا لصفلا

 00 نيحّبسملاو نيركاذلا جذومنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا

 200000 00 ةحّبسملا ةركاذلا ءاروحلا

 5ص ةمطاف حيبست نم لضفأ ديجمتلا نم ءىشب هللا دبع ام

 را اهمساب فورعملا حيبستلا هتنبا هللا لوسر مّلع فيك

 4 ةماقبوام م هيام هل هين م 418 هر جاو ه6 يقبل 6 ليئربج نم اهملعت تاملك سمح ءارهزلا مّلعي هللا لوسر

 0 ب8 ةينيسحلا ةبرتلا مادختساو ءارهزلا ةحبسم

 ا رو اهب حّبسيف ءارهزلا ةحيبست نع لئسي قداصلا مامإلا

 ا ل مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبست نم لضفأ ءىبئب هللا دبع ام

 111 11 مالسلا اهيلع ةمطاف حيبستب مهنايبص نورمأي ةمئألا

 5711011111100 ريثكلا ركذلا قيداصم نم مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبست

 قا ما الا لاا خا خس فل هل رفغ رفغتسا مث ءارهزلا حيبست حبس نم

 0111 ]111 مالسلا اهيلع ءارهزلا حيبستل ميظعلا باوثلا

 20 و عقل ا ا ا عل 8 و غلط وع طن شع ل ع هع ا عج ورق عمسلا لقثل جالع ءارهزلا حيبست

 211111010111000 ةصلختسملا سوردلا

 رشع عساتلا لصفلا

 هد و ود دوم عدو و عود دوم مو جدع و هاطع ع اع وا ةيمطافلا ةفيحصلاو مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاعد

 2ظ*””7 7 0 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةيعدأ

 8 يمال ع ور هام ه6 هبوب ماه هب هيام م8 هيو ه6 ناضمر رهش لاله علط اذإ مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاعد

 ا ذيوعتلا يف مالسلا اهيلع اهؤاعد

 ٠ تايوتحملا ٠



 كت

 10101 1 ]| ]1]ز]1515]1]1]1]1]1]1]1 5 ميظعلا رمألل مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاعد

 000 0 ]1 ]1 قالخالا مراكم بلط يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاعد

 00 0 1 ةرخآلاو ايندلا بلاطم يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاعد

 00 ]اا جئاوحلا ءاضقل مالسلا اهيلع اهؤاعد

 120101101171 1 110 اهتعيش بونذ نارفغل مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاعد

 10101011 ]#]#] ]1 1 111010000101 11100 اهاوكش يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاعد

 ا و ماوهلاو نيطايشلا ررض عفدل مونلا دنع هب وعدت ًءاعد ءارهزلا ملعي هللا لوسر

 000 ا0اا0 0 0  ز ز ز] ز ]ز ز] ز]ز] بونذلا نارفغل ًءاعد مالسلا اهيلع ةمطاف مّلعي يبنلا

 0 رومألا ريسيتو رقفلا يفنل ًءاعد هتنبا مّلعي يبنلا

 11 ااا قمل كانا واع وحلا ءامسلا نم ةدئام لوزن بلطل مالسلا اهيلع اهؤاعد 5

 10 ا ] ] ] ] ]ز] ز ]ز] #1 ] ]ز] 1 اهاوكش يف مالسلا اهيلع اهؤاعد 3

 101010111010101 1000000000 ةصلختسملا سوردلا 2

 نوزشعلا لدعتلا 0
 1 وع وول طم ممم موف وم اقع لنموه ب مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ نع ءارهزلا عافد ٍِخ

 ااا ]1 ]1 ]1 ]1 ]| ]ز]1]1]1]1]ذ]1]ذ] ةعفادملا ءارهزلا 3

 لاا و و ل ا اهنم دب ال ةمدقم ع

 00 1 رمألا ولوأ مه مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ّ

 ا 00000001 اجن اهبكر نم حون ةنيفسك تيبلا لهأ

 0000 اا 0 000 هب ردغتس ةّمألا َّنَأب نينمؤملا ريمأل يبنلا رابخإ

 00 اا ز ز] زؤز «!يدعب نوُندْحُت ام يردأ ال» :هباحصأل لوقي يبنلا
 000000 ا 1 ] ]0 كدف بصغ نم ةياغلا وه مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ فاعضإ

 000 ةَّمألا فارحنا نم ءارهزلا فقوم

 ااا ا1أ71711#71#111#1 اهدعب نينمؤملا ريمأ ةيمولظمل يكبت ةمطاف

 0 د هفقوم يف اهلعب عم نماضتت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ا ]1 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةبطخ

 لاب اا بلا ةبطخلا حرش

 ااا اا اهتبطخ اهئاقلإو مالسلا اهيلع ءارهزلا جورخ يف تاظحالم 0



 #21 0 ريدغلا ةعيبب ريكذتلا

 ا ا ] ] ] ]ز]ز]ز ]ز]1]ز]1]1]1 1 نينمؤملا ريمأ نع اوُلْحي مل نإ موقلا ددهت ءارهزلا

 1 ل ا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ حارس قالطإ يف ءارهزلا رود

 0 ا ا ] ] ] ] ] ] ] ]ز ]ز]ز]ز ]1 1]1 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيالوو ءارهزلا ةمطاف

 00 ]| ]ز]ز] ]11 يعيشلا نايكلا ءانب يف مالسلا اهيلع ءارهزلا رود

 1 لملابس ارا قد 4 ودا خاوااسوا ب ةيالولا ثيداحأو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 121017 مم ةكمما ةوعما همم عمق مالسلا امهيلع ةمطاف ةافو دعب لع نع فرصنت سانلا هوجو

 0 ا 1 ةصلختسملا سوردلا

 نورشعلاو يداحلا لصفلا

 1 و وا و و مالسلا اهيلع ءارهزلا داهج

 011111 110 ز ز ز] ز]| مالسلا اهيلع ءارهزلا داهج

 1000000 0 00 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم مالسلا اهيلع اهداهج

 0 اا اا ا ا اا ا ااا ااا اا نارجن ىراصن عم ةلهابملا

 0 ]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 ةديقعلا يف داهجلا

 0 110101 ذ ذ ز رافكلا ىلع ةديدش مالسلا اهيلع ةمطاف

 1111 ]1 ذا سانلا نيب ريجت نأ نايفس يبأ بلط ضفرت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 اا 11111 0 اهجوزل لعبتلا نسح يف مالسلا اهيلع اهداهج

 00 ا 01 ةفيقسلا َباحصأ مالسلا اهيلع اهداهج

 00ا0اا ]1 ]ز]ز]1]1]1]|1]1]1]1]ز]1]1]1]1ز]ز]1]ز]ز]ز]ز ]1 رمع بيبالتب ذخأت ءارهزلا

 0 !ةلوحرم ةموطخم اهكنودف اّيرف ًائيش تئج دقل «ةفاحق يبأ نب اي

 000 0 ا ]ز]ز] ز]ز] ءادهشلا نيدهاجملا روبقو ةزمح ءادهشلا دّيس ربق دهاعتت ءارهزلا

 131#12111111 1 1 ]1 ]0000000 ملاظلا مكاحلا ةنبا بجحب يصوت ءارهزلا

 01 1 ]000 اهتزانج ناخيشلا دهشي ال نأب يصوت ءارهزلا

 0 اا 7 اهانباو اهلعبو ةمطاف ههجاوت فوس امل يكبي هللا لوسر

 1 ا اك هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةمرحل كاهتنا ةمطاف ىلع ءادتعالا

 ا 1 ]1 1 1ز 1 مالسلا اهيلع ءارهزلا داهج نم سورد

 ٠ تايوتحملا ٠



 - مضت ص

 كم دهر مصل

 نهنكلا

 صد

ٍ 

 نم

 كه

 نورشعلاو يناثلا لصفلا

 اا ا ] ] ] ] ] ] ]1]1ز 1 1111 نآرقلا تايآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 ا 1 نآرقلا تايآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 ا مشا لا ل (رْدَقْلا ِةَكْبَل يف هانت َنِإ) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 000 (َرَئْوَكْلا َكاَنْيَطْعأ َنِإ) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 1210111001111 -ب-86 (هَّبُح ىلَع َماعَّطلا َنوُمِعْطُيو) ةي 1 قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ا (ٌةَصاَصخ مه َناَكْوَلَو ْمهِسْفْنَأ َلَع َنوُرْئْؤُي) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ا 00101011 (ِنايِقتْلَي ِنْيَرْحَبْلا َجَرَم) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 الا (ينعأ زف نيرو نجاوزأ نمانل باع ا2ز) يآ قادبضم مالبغلا اهيلع ةارهزلا

 000000 (ىَبَْلا يف هول اّلِإ اًرْخآ ِهْيَلَع ُْكْلَأسَأ ال لَق) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 00007 (عِجاَصْلا ِنَع ْمهيوْنُج َقاَجَتَت) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ا ا ام (ِهْيَلَع ب َباََق ِتاَيَك بر ْنِم مد ىَقَلَتَق) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ماا مهند و فحل نا مُنذ مُهَْاَو مَ َنيِذَلا) ةبآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 "85 . (اَنَسْفْنَأَو ْمُكَءاَسِنَو اَنَءاَسِنَو ْمُكَءاَنبَأَو انا م دن ولاقت لت أ قادصم مالنسلا اهيلغ ةارهزلا

 00 (ُةٌمْسا ايف َرَكْذُيَو َعَقْرُت نأ هللا َنِذَأ ٍتوُيُب يف) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ِتْيَيْلا َلْهَأ سْجّرلا ُمُكَنَع َبِْذُيل هللا ُدِيِرُي َمَّنإ) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0 ااا ااا (اًريهْطت ْمُكَرَهَل

 00100000 (ةَبَيَط ِةَرَجَسَك َةَبْيَط َةَمِلَك اَلَتَم هللا برك َفْبَك َرث1أ) ةبآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ْمَك َباَجَتْساَف) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا
- 

 مكم ٍلِماَع ّلَمَع ٌعيِضَأ ال ينأ ْمُميَر م 2 كر كك . متل
 م ه6 ه6

 ا ]زا (ىثناأ وأ ركذ
# 

 89٠ .... (بآم نسحو مهل ىبوط تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 000 ا (رْكّذلا َلْهَأ اوُنَأْساَف) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0000000 (ٍليّسلا َنْباَو َنيِكْسْلاَو ُهَقَح ىَبَْفْلا اذ ٍتأَو) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 م يلع ْوَطْصاَ اصلا َكَلْمَأ ْرْمَأَو) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0100000 (َروُفاَك اها َناَك ٍسْأَك ْنم َنوُبَرْهَيَراَربَْلا َنإ) ةيآ قادصم مالسلا اهيلع ءارهزلا

 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا
 ا ملا لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف



 2000000 لطابلا ةمواقم زمر مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ا اهتيب ىلع ملاظلا موجهلل ىدصتت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 10 بابلا فلخ مالسلا اهيلع ءارهزلا تجرح اذامل

 00 ةمكاحلا ةطلسلا ةيعرش مدع حضفت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 707 دجسملا ىلإ داقملا اهلعب فلخ جرخت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0 ةمئاقلا ةطلسلل يقالخألاو يملعلا فّلختلا حضف

 0 ةمكاحلا ةطلسلا ٌدض سانلا بيلأت

 12170101 ةركام ةطخ حضفو مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاكب

 5000 مواقملا امهّمَأ طخ ىلع مالسلا امههيلع نانسحلا

 سك يتزانج عييشت ارضحي ال :يصوت ءارهزلا

 25727 هللا دهع ثضقن ٌةَمأ لع ِلصت ال :يصوت ءارهزلا

 5000 اهئادعأ نم ةءاربلا وأ مالسلا للا ةءاربلا اّمِإ

 00 ركب يبأ ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا جاجتحا

 0 ؟اننود هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تثرو كلام

 00000 ؟كئري ناك نم مويلا بم ْنِإ تيأرأ

 ؟يطختسا لقف ةنطاف طخ نم لوفي للا لونسو هيض لأ

 )»+60 00 ءاسنلا ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا جاجتحا

 0000 هللا لوسر دجسم يف مالسلا اهيلع ءارهزلا جاجتحا

 0 ةباحصلا دحأ ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا جاجتحا

 0000 هلآو هيلع هللا ىلص اهيبأ ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاكب

 20 ؟ءاكبلا اذه لك مالسلا اهيلع ءارهزلا تكب اذامل

 ا قحلاب ةلماعلاو قحلا ةيعاد مالسلا اهيلع ةمطاف

 2000 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةريس يف ركنملا نع يهنلا بيلاسأ

 1001 زب :ةّينارقلا تايآلاب لالدتسالا ١-

 وا اا كاف اا نام :ةيلقعلا تالالدتسالا -"

 مفتش ةلمللا ننقل لف مال قادوا فاح :لازتعالاو توكسلا -'

 ااا 01

 ااا 1 ز 2

0000000000 

 وا وخال

 1 ا ] ] ] ] ]ز] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز ]1

10000000 5 

 1.20 ااا

100000000000 

 ٠ تايوتحملا ٠



 عي ممل ةسكو | ميم م يمت مس يل - | منجد مر

 كت

 008*211 :راذنإلاو خيبوتلا -5

 1)*1ش 1 :لطابلل مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمواقم نم ةصلختسملا سوردلا

 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 1111011 11 ا اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد

 #11 0100000000000 اهتلزنمو مالسلا اهيلع ءارهزلا تاجرد

 اا ]11 مهّبحي نّمو اهينباو اهلعبو ةمطاف بحي هللا نأ

 ااا ]1 1]1]1]ذ1ذ]1] ذا مالسلا اهيلع ةمطاف ىلإ قاتشت ةنجلا

 1 1 11 11 زا مالسلا اهيلع ةمطاف ةنجلا لخدي نم لّوأ

 ل مهيبحمو اهتيرذ ةعيشو اهتعيشو اهتيرذ ةنجلا لخدُت ةمطاف َّنإ

 5 اا اسم خل ةنحلا يف نينمؤملا لافطأ لفكت مالسلا اهيلع ةمطاف

 0000 00 ىلاعت هللا رون ةاكشم يه مالسلا اهيلع ةمطاف

 11 الكوخ ا ناو وم اريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع هللا بهذأ نمت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 110 سم او طا ظل قانا و اوم اوما مهيلع هللا معنأ نيذلا نم مالسلا اهيلع ةمطاف

 21 1 وم رم مد اواو جم طلح معز ومد 10 دولا هللا ةَّمَأ ةمطاف :ةنحلا باب ىلع بوتكم

 ا 0 0 0 1 شرعلا قدارس يف نيلاعلا نم مالسلا اهيلع ةمطاف

 1 ركذلا لهأ نم مالسلا اهيلع ةمطاف

 11 ]زا مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب يف ةيواس ماعط ةفحص

 ا ف ل ل ا واو فراج ةمطاف لضف يف كش نمل ليولا

 اوس لو مسا نخل ةمايقلا موي ةيحاضلا سمشلاك مالسلا اهيلع ةمطاف هجو رون

 ااا نيرهاطلا راربألا ٌمَأ مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0000001 ]1 ]ز]1 1 هتوفصو هللا ةّمَأ مالسلا اهيلع ةمطاف

 5170 املا ال هود هامل مد وق ل او سا نيِباَوَألا نم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 100111 ] ]| 000 مهعابتاب هللا رمأ نيذلا نيقداصلا نم مالسلا اهيلع ةمطاف

 210100 0 00د راربألا نم مالسلا اهيلع ةمطاف

 121010001 ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز] ]| ]| ]ز]ز] ]ز ز] 0 فارعألا باحصأ نم مالسلا اهيلع ةمطاف

 10000 1 ا ا كدف ةصقو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 1010701101131 1 16 كدفب مالسلا اهيلع ءارهزلا ةبلاطم يف داقعلل دساف يأر



 1000 000002دتدزد زن“ اهتّيرذ يّبححو اهيّبحمو اهتعيشل عفشت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 1 0 0 مالسلا هيلع نيسحلا اهدلو راّوزل عفشت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0 الامال تانمؤملا ءاسنلل ةمايقلا موي مالسلا اهيلع ءارهزلا ةعافش

 21710110111 6 ةّنحلا يف هللا لوسرب هقحلأو هل هللا رفغ ةمطاف ىلع لص نم

 000 ةنحلا هل تبجو مايأ ةثالث ةمطاف ىلع مّلس نم

 000 لامعألا لضفأ مالسلا مهيلع ةمئألا اهدالوأو ةمطاف نع فاوطلا

 يع مم ع م ملا ةضورلا يف ةالصلا نم لضفأ ةمطاف تيب يف ةالصلا

 011100 ز ز]ز ز] ز]ز]ز]زؤ0 نيسحلا اهدلو ىلع ءاكبلاب اهدعسي نأ ءارهزلا ٌبحم ىلع

 ا مالسلا هيلع ةمطاف نبا نيسحلا راوزب يهابي ىلاعت هللا

 00 مالسلا اهيلع ةمطاف تيب باب الإ ةعراشلا باوبألا دست ءامسلا

 01011011111 7775-00 اهينباو اهلعبو ةمطافب ىراصنلا لهابي نأ يبنلا رمأت ءامسلا

 2707000 0 01008 مدآ قلخ لبق شرعلا نيمي نع ةمطاف

 ا ءارهزلا يف تاملك مدآ ىلإ دهعي ىلاعت هللا

 0 ا د م كل ول بم لو اهينباو اهلعبو ةمطافب هللا ىلإ لسوتي مدآ

 010011 اهينباو اهلعبو اهيبأو ةمطاف لضف نم بجعي ميلكلا ىسوم

 0 ا مالسلا |هيلع يلعب ةمطاف هتيوست الإ لجرب ةأرما طق هللا ىواس ام

 2111 ]ذا مالسلا مهيلع نينسحلاو ةمطافو يلعب كسمتلاب يصوي يبنلا

 ا ا و ا ا رغصألا لقثلل ىلجألا قادصملا مالسلا اهيلع ةمطاف

 0000 اجن اهبكر نم حون ةنيفسك مالسلا مهيلع اهونبو اهلعبو ةمطاف

 1 اهينباو اهلعبو اهيبأ عم ةليسولا ةجرد يف مالسلا اهيلع ءارهزلا

 113110100 ريهطتلا ةيآ ولتيو ةالصلل مهوعديف حابص لك ةمطاف تيب باب ىلع رمي يبنلا

 001 او 1 و وا ل و م ةنجلا يف يبنلا عم وهف مالسلا اهيلع ءارهزلا بحأ نم

 11111 1  ز ز ز ز ز]ز ]ز ز زذ ءارهزلل ًاماركإ نيعلا روحلا ركذ نم (ىتأ له) ةروس ولخ

 #5151 ءاضيبلا ةيمطافلاب شيرق هعمو بلاط يبأ لّسوت

 ق1 لا را لا اقوا طفوا ةفراولا ةيوبنلا ةرجشلل قروملا نصغلا ةمطاف

 0000000 ردقلا ةليل كردأ دقف اهتفرعم قح مالسلا اهيلع ةمطاف فرع نم

 '5”ط57 701000 ؟ةلزنملا هذه مالسلا اهيلع ءارهزلا تزاح اذامل

 ٠ تايوتحملا ٠



 عي ممل ةساو | ميم م يمت مس يل - | ميكن مر

 تظن

 23111111111101010110111111119 ةيالولا ةراهط بسك ليبس ءارهزلاب قيدصتلا

 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 00 ايندلا عدوت مالسلا اهيلع ةيسنإلا ءاروحلا

 02000 اا ا ّيهلإلا رونلا عاجرتسا

 »5*3 مالسلا اهيلع ةمطافل هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عادو

 0 ل هب اهقاحل برقب ةمطاف رّشبي هللا لوسر

 ا ارا دارج هدول هوو قدك وام قو مشل مالسلا هيلع ةمطافل نينمؤملا ريمأ عادو

 0 ا ا وانو مالسلا امهيلع ةمطاف ىلع نينمؤملا ريمأ تارفز

 595ه 8 هللا مالس مهيلع ةمطاف ءارهزلا نادقفل نايكبي نانسحلا

 211111110 مالسلا اهيلع ءارهزلل ةبوتكملا ةيصولا

 2غ مالسلا |امهيلع نينمؤملا ريمأ ىلإ اهدوهعو ءارهزلا ةيصو

 000 :اهتوم دعب اهسأر دنع ةعقر يف مالّسلا اهيلع ةمطاف ةيصو

 0000000000 مالسلا اهيلع ةمطاف رب لمعلا ريخ

 0000000 هدو نب مالا معو ةيطكانل نيقلتا بهو قافتللا ذ]

 ك0 مالسلا اهيلع ءارهزلا ىلع حرفلا لخدُت مولظملا نيسحلا ةرايز

 000 ا مالسلا امهيلع نيسحلا ربق راوزل رفغتست ةمطاف

 ك2 هل لالذتساو هللا لوسر ةمرحل كاهتنا وه ءارهزلا ىلع ءادتعالا

 0000 تارفلا ئطاشب ءايحأ نونفدُي ةمطاف دلو نم ةعبس

 0 0 رصنُتو رطُعو ةّمألا قزرُت مهب رفن ٌةعبس ةمطاف ىلع ّلص

 010100000 اهانباو اهلعبو اهوبأو ةمطاف ةنجلا لخدي نم لوأ

 1 ا ل ةمايقلا موي نابكرلا نم مالسلا اهيلع ةمطاف

 ا ا اللا تاب مالسلا اهيلع ءارهزلا ةرايز يف ةميظعلا يناعملا

 12ظظش 95-9 ةيسنإلا ءاروحلا لبقتست ءامسلا لهأ بكاوم

 كذا مالسلا اهيلع ءارهزلا ةايح يف ةمكاحلا طباوضلاو سسألا
 ا لا مالسلا اهيلع ءارهزلا دولخ رارسأ
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